Referat fra centerrådet mandag d. 9. marts 2015.
Deltagere:
Jens Møller, Anna Pedersen, Anna Marie Bladtkramer, Eva Søndergaard, Kent Jensen, Villy Nielsen, Grete
Jessen Hansen, Anne Østerberg, Anna Marie Dahl.
1. Godkendelse af referat fra 9/2-15.
Det er godkendt.
2. Visionsdagen 17. februar 2015 – opfølgning.
Der var snak om at lave arrangementer, som lægger sig op af højskoletanken. Ordet højskole kan
bruges, for der er ikke andre tilbud i den retning her i Egtved.
3. Forslag til prisændringer i cafeen.
Der arbejdes på forslag, som fremlægges på et af de næste centerrådsmøder.
Prisen skal ikke øges mere end nødvendigt, men tendensen med faldende indtægter i cafeen skal
ændres, og det er flere år siden, der sidst er sket justeringer.
4. Internetopkobling.
Det nye fibernet er på nuværende tidspunkt koblet til – jes! Så der kommer mere fart over feltet!
5. Generalforsamling.
I dag her efter mødet.
Ændringen i vedtægterne (at husmødet i efteråret kun holds efter behov) skal underskrives af
områdelederen.
6. Økonomi.
Der kommer faktisk mange midlet til Egtved området, fordi de, der søger, er gode til det.
År 2014 endte ud med et overskud i dagcenteret på 11.000,- kr og 37.000 i cafeen, og cafeens
overskud må nu heldigvis beholdes. De vil blive brugt til renovering og investering i bl.a. nyt bord til
træningskøkkenet.
Næste år har vi de samme midler på budgettet.
7. Ture / udflugter i sommeren 2015.
De mange §18 midler bruges flot = der bliver virkelig arrangeret mange flotte ture for pengene.
Det foreslåes, at der laves et indstiksblad til Område Vest bladet, som folk kan hænge op på
opslagstavlen.
8. Ansøgninger til diverse fonde.
Der er bl.a. søgt midler til spiseborde.
Foreløbig har Jelling sparekasses fond givet afslag .
Nordeas fond har ikke givet besked endnu.
Ønsket om en projektor – Datastuen vil måske give et bidrag til indkøb af en sådan.

9. Opfølgning på aktivitetslisten.
Muligheden for et førstehjælpskursus ved beredskabet er Kent ved at undersøge.
10. Evt.
Egtvedgruppen har lige været samlet til det årlige møde / generalforsamling.
Den fungerer så fint iflg. Kent.
Der er en, som har tilbudt at sin kunne i forhold til at spille på flygel. Dette fine tilbud arbejders der
videre med.

