Referat fra centerrådsmøde mandag d. 09.01.17.
1. Godkendelse af referat fra 12.12.16
2. Godkendt
3. Tilbud på udskiftning af gulvbelægning.
Der er indhentet tilbud fra BT- gulve, som er kommet med en pris
på kr. 68.249,- for 230 m² for Vinylfliser type DLW Skala. Det er
mange penge og centerrådet mener der skal indhentes tilbud fra
endnu et firma, det undersøges om Vejle kommune har
indkøbsaftale med andre firmaer.
Enighed om at vælge ny belægning frem for at give polish, men at
det ikke sker lige nu, vi ser hvornår økonomien tillader det.
4. Forslag til ombygning af 1. sal
Ingeniør fra Vejle kommune Ketty Kristiansen har set på forholdene
og udarbejdet forslag til evt. ombygning. Der foreslås nogle
ændringer som sendes til arkitekten. Centerrådet nedsætter en
arbejdsgruppe bestående af Villy Nielsen, Eva Søndergård og 2 fra
personalet. Gruppen indhenter tilbud fra håndværker og ansøger
derefter Vejle kommune om penge til ombygningen.
5. Tildeling af § 18-midler
I år er der ingen af de hold som har søgt penge, som har fået det,
der er søgt om. Det betyder at der bliver færre ture og at vi kan
komme i situationer hvor turen aflyses på grund af for få deltagere,
fordi vi på heldagsturene sætter et minimum antal.
6. Samarbejde med Frivilligcentret.
Frivilligcentret dækker reelt kun Egtved. Der er mange frivillige til
det praktiske arbejde, men der mangler nogle som vil lave
administrativt arbejde. Der nedsættes evt. en arbejdsgruppe som
skal forsøge at nå frem til en løsning.
7. Samarbejde med skolen
Egetoft og frivilligcentret har i mange år haft et velfungerende
samarbejde med Egtved skole. Med IT-guider fra 6. årgang til
datastuen, skolevenner med venner, der hjælper på et fast
tidspunkt med f.eks. læsning eller natur/ teknik. Andre hjælper ved
særlige arrangementer f.eks. motionsløbet og børn løber for børn.
Cykelvennerne cykler med til svømning i Vingsted. Endelig er der
også de der går til hånde i håndværk og design. Fremover vil
Marianne være kontaktperson til skolen.
8. Arrangement ”Ingen skal spise alene” fredag d. 28. april (I
samarbejde med Ældresagen)
En arbejdsgruppe bestående af Villy, Kent og en fra personalet vil
stå for arrangementet sammen med Ældresagen.
9. Etablering af sygeplejeklinik på Egetoft
Område Vest har foreslået at der etableres en sygeplejeklinik på
Egetoft, vi har umiddelbart ikke ledige lokaler, men foreslået at
nedlægge baderummene og indrette det der, den løsning koster

142.000,- hvilket ikke er realistisk. Hjemmesygeplejerskerne får
tilbud om at bruge frivilligkontoret når de skal dosere medicin.
10. Eventuelt.
Egtved udviklingsråd har gang i rigtig mange aktiviteter, bl.a. omkr.
Egtved Pigens Grav, hvor der i den kommende tid vil være
forberedelse til renovering og nybyggeri.
Centerrådet sluttede mødet med at spise frokost sammen med
personalet.

