Egetoft – Aktivitet og Træning

Generalforsamling 2015
Mandag den 9. marts kl. 13.00

Beretning
Aktivitetsniveauet har været i konstant stigning, for et år siden havde vi
ca. 1100 deltagere pr. uge, nu har vi over 1200, stor set er tilslutningen til
alle aktiviteter stigende. Mange enkeltarrangementer er ikke talt med, så
antallet af brugere er noget højere.
Sommeraktiviteterne/turene i 2014 have en meget fin tilslutning.
Der har været rigtig mange arrangementer i det forløbne år, bl.a.
Fest- og kulturugen med rigtig mange aktiviteter på Egetoft, såvel inde som ud af huset.
Digital Post.
Fritagelse. Vi har fra Frivilligcentret, Datastuen og Egetoft hjulpet rigtig
mange med fritagelse for Digital Post, men fritagelsen gælder kun for
modtagelse af digital post – ikke for digitale ansøgninger til det offentlige
– der skal søges om tilladelse til at søge på papir i hvert enkelt tilfælde.
Mediecentret
Mediecentret oplever en sand strøm af nye kursister, og vi har startet en
række nye korte kurser i løbet af året, og der er flere på vej. Det er især
kravene fra det offentlige, der får mange nye kursister til at melde sig,
men også nye programmer (Win8), og det, at får en ny computer, bringer
nye på banen.
Vi har startet de flere nye hold på 1. sal, hvor man skal medbringe sin
egen PC, det er meget populært, men giver også mange nye opgaver.
Der er også afviklet kurser i IPAD/Tablet og IPHONE/Smartphone, og også
her kommer der nye kurser.
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Selv om vi har travlt i Mediecentret/Datastuen, skal det ikke afholde
nogen fra at tilmelde sig, vi gør, hvad vi kan for at imødekomme alle
ønsker.
Vi er klar til Windows10, når den kommer.
Sidste år have vi også et kursus i maj/juni, og det vil vi nok også prøve at
lave i år.
Ny og hurtigere internetforbindelse etableres 10. marts.
Lokalerne på 1. sal bruges heldigvis mere og mere, og det viser, at
lovliggørelsen og istandsættelsen var en rigtig investering.
Fest- og Kulturugen
Fest- og Kulturugen i uge 13, starter lørdag den 21. marts med en
glasudstilling.
I ugen løb er der en lang række af aktiviteter på Egetoft.
Ugen slutter med international maddag søndag den 29. marts
Se programmet i Områdebladet for marts.
Ture og udflugter
Der er planlagt en lang række aktiviteter hen over sommeren, der vil blive
informeret løbende herom.
Se programmet i Områdebladet for marts.

§18 midler – hvordan gik det.
Der er afsat ca. 1,2 mil. Kr. til ældreområdet.
På Egetoft fik vi følgende – Sangholdet, kr. 10.000 og Spis sammen holdet
kr. 10.000.. Sommerforeningen, kr. 19.600. Egetoft`s netværk, kr. 25.600.
Oasen, kr. 17.500 og Sundhedsinitiativet kr. 15.300. Kunst og kultur, kr.
19.900, Rollatorrally kr.7.600 kr. og derudover 12.000,- til Træværkstedet.
I alt 126.700 til Egetoft
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Andre i Egtved:
Egtvedgruppen 17.525 kr.
Frivilligcentret fik kr. 20.000.
Stolegymnastik kr. 2350.
Hejlskov har ca. kr. 60.000
Ændring af vedtægter
Vi har lavet en mindre ændring af vedtægterne.
Det drejer sig om det såkaldte HUSMØDE, der holdes om efteråret.
Fremmødet har været yderst begrænset, 4-5 er mødt op.
Kun når mødet har været fulgt op af et andet arrangement, har der været
flere deltagere, derfor har vi tilføjet følgende i vedtægterne:
”Det andet husmøde indkaldes der kun til efter behov.”
Ændringen skal godkendes af Vejle Kommune.
Visionsdag
Vi har i februar haft en visionsdag, hvor vi drøftede status og fremtid.
Vi mener, at vi godt kan rumme flere aktiviteter. Der er stadig plads bl.a.
ovenpå.
Man kan altid henvende sig til personalet og Centerrådet med ønsker og
forslag.
Vi arbejder videre med et par forslag fra visionsdagen.
Økonomi
Vi kom ind i 2014 med et underskud på cafedriften.
Resultatet for 2014 endte med et overskud på godt 37.000 kr.
Vi beholder overskuddet – overføres til 2015.
Vi har holdt lidt igen med investeringer og nyanskaffelser som følge af
underskuddet fra 2013.
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Overskuddet på cafedriften er faldende bl.a. p.g.a. prisstigninger på
indkøb, så vi har en mindre prisregulering på vej.
NYT TILTAG
Der er kommet spritdispensere på toiletterne og i cafeen.
Vi vil gerne opfordre til, at man bruger disse.
Vi er rigtig mange brugere, derfor er det vigtigt at holde en god
håndhygiejne for at minimere smitte- og infektionsrisikoen.
Alt i alt – vi har haft et forrygende år - igen
Jeg vil gerne på Centerrådets vegne sige tak til alle de frivillige, der har
ydet en prisværdig indsats på Egetoft. I er værdsat af alle brugere.
Vi kan altid bruge nye frivillige.
Tak til de ansatte og til Centerlederen for en fantastisk indsat og for et
rigtigt godt samarbejde.
Vi har i februar haft en visionsdag, hvor områdelederen deltog, og vi fik et
rigtigt godt indtryk af hende.
Tak for et rigtigt spændende år
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