Referat fra centerrådsmøder mandag d. 9. februar 2015.
Deltagere: Villy Nielsen, Anna Marie Bladtkramer, Kent Jensen, Grete Jessen Hansen, Anne Østerberg,
Anna Marie Dahl.
Fraværende: Jens Møller.
Dagsorden.
1. Internetopkobling. Jens Olesen, Ejvind Sørensen, Ingrid Laudal deltager under dette punkt.
Nuværende netopkobling gennem TDC er meget langsom. Det tager næsten 2 døgn at opdatere
alle 30 computere i datastuen (300 brugere i alt).
Pga ovenstående er der indhentet tilbud fra TREFOR, som har givet et tilbud på bredbånd.
Der er flere muligheder og en 25/25 Mbit er det, der kan indfri behovet, som det ser ud lige nu på
Egetoft.
Skulle der blive brug for flere Mbit, kan det klares ved at dreje p åen knap.
Der er yderligere den mulighed, at hastigheden kan øges i en kort periode, og ligeså kan den
sænkes i en periode, hvorved der kan spares penge.
Udgiften til dette bredbånd er 699,- kr pr. måned. Lige nu er der også en udgift på ca. 1400,- kr pr.
måned (undersøges nærmere) til nuværende opkobling.
Så ovenstående bliver ikke dyrere.
Plan.
Ingrid snakker fortsat med Carsten Mortensen i IT afdelingen (det er ikke en kommunal linje), men
det er en kommunal bygning.
AMD orienterer Bo Grønvald, hvorefter projektet igangsættes.
2. Godkendelse af referatet fra 12/1-15.
Det er godkendt.
3. Visionsdagen d. 17. februar kl. 11.30 – 16.00.
AMD laver dagsorden og sender til centerrådet og AMBentzen.
Der er to faste punkter – nemlig frivillighed og cafeens tilbud.
Eva Søndergaaard melder afbud desværre.
4. Fest- og kulturugen, som er d. 21. – 26. marts 2015.
I Vestbladet er ugen omtalt, og så er der et indstik med en beskrivelse af selve arrangementerne, så
den kan hænges på opslagstavlen.
Når ugen nærmer sig, annonceres ugens aktiviteter i Egtved Posten.
Lørdag og søndag d. 21. og 22. starter ugen med en glasudstilling, og så er der arrangementer til
og med torsdag i løbet af ugen.
Ugen afsluttes søndag med etnisk spisning.
Datastuen og frivilligkontoret har åbent hus.

5. Generalforsamling d. 9. marts kl. 13.00.
Den er annonceret rettidigt.
Der er en vedtægtsændring, som skal godkendes.
På valg er Eva Søndergaard, Anna Pedersen, Kent Jensen (skriver referat).
6. Økonomi.
Regnskabet endte med et overskud på 37.727,- kr i cafeen og 11.366,- kr i dagcenteret.
Simpelthen godt (dygtige medarbejdere)og cafeens overskud overføres til året efter.
7. Aktivitetslisten.
Det monteres spritdispensere strategiske steder på Egetoft – snarest.
Stolegymnastikken på Overgårsvej med frivillige trænere er godt startet – 11 deltagere første gang
og flere på vej – JES!
8. Evt.
Der er observeret en rotte udenfor Egetoft, så der er sat rentokilkasser op med gift i.
Rottesikring af kloakker er dyrt, og det må være en kommunal opgave, hvis det skal gøres.
Stigruppen ”køres” under frivilligcenteret. Det videre arbejde i gruppen, skal foregå i samarbejde
med kommunen, og de projekter, de har gang i. Der er en flot opbakning fra såvel de frivillige som
kommunen.
Der er årsmøde i Egtved Gruppen d. 3. marts og i frivilligkontoret d. 10. marts.
Refr.
Anna Marie Dahl

