Centerrådet,Egetoft
Møde Centerrådet mandag den 9. april 2018 kl. 8.30
Dagsorden:

1. Godkendelse af referatet fra 12.03.2018
Godkendt
2. Visionsdagen, forslag til dagsorden.
Status på året der er gået, hvad har været godt, hvad kan der udvikles på og
hvad skal være anderledes.
Forslag om brug af ”Blomsten” som Tove medbringer og introducere på
visionsdagen.
Caféen mere i fokus.
Forslagskasse, skal vi have en kasse hvor alle kan komme med nogle gode
forslag til hvad Egetoft skal tage op af aktiviteter
Marianne udarbejder en dagsorden ud fra de emner der kom op.
3. Fest-og kulturugen, evaluering.
Det blev en god uge, men gode aktiviteter. Egetoft stod for en del af dem og
især har ”den etniske dag” fået stor ros. Handelsstandsforeningen har også
rost Egetoft meget, da mange aktiviteter foregik på Egetoft.
Det var svært at finde PR om ugen. Facebook siden var ikke opdateret, så det
var svært at finde viden om programmet.
4. Weekendaktiviteter.
Der var ca. 25 med på Kirkerundvisningen i går.
Der var ca. 28 med til at høre Villys rejebeskrivelse.
Den 22. april er der ”ingen skal spise alene” der er rigtig mange tilmeldinger.
Arrangementet er et samarbejde mellem, Hjerteforeningen, Ældresagen,
Pensionistforeningen, Røde Kors, Frivillig Centret og Egetoft.
5. Økonomi.
Status på ombygningen ovenpå. Der foreligger tegninger som centerrådet har
godkendt. Tove spørger arkitekt om hun vil udarbejde en prisberegning, inden
vi går videre med at søge en byggetilladelse.
Tove sender tegning rundt til centerrådet.

Vi bliver enige om at tælle hvor mange brugere der går gennem Egetoft i løbet
af en uge. Denne optælling kan evt. bruges til at synliggøre at overetagen skal
ombygges.
6. Eventuelt.
• 30. april og 17. maj er der førstehjælpskursus. Der er ledige pladser.
• Frivillighedsrådet: Villy har været til møde, hvor de har drøftet
principperne for at få del i § 18 midler. Frivillighedsrådet har nedsat et
udvalg(Villy er med) som skal arbejde med reglerne for hvordan
midlerne fordeles.

