Referat centerrådsmøde Egetoft mandag 09.05.2016.
1. Godkendelse af referat fra 11.04.2016. Det er godkendt.
2. Valg af næstformand.
Kent jensen har bedt om ”orlov” de næste 6 måneder, så der skal vælges en næstformand i den
periode.
Eva Søndergård bliver næstformand i den periode.
3. Vi forventer, at Egetoft får tildelt 500.000,- kr af ”værdighedspuljen”. Pengene skal bruges, så der
kan være tilbud i weekenderne. Vilkårene defineres nærmere, når økonomiudvalget har truffet den
endelig beslutning.
Spændende.
Ingrid og Anne indkalder til et møde med alle interessenter, når vi har det skriftlige tilsagn.
Centerrådet deltager så vidt muligt.
Det undersøges, hvorvidt nogen af kronerne kan bruges til aktiviteter.
Der skal søges en medarbejder til dagcenteret.
4. Samarbejde med UCL (University College Lillebælt).
Der arbejdes på tværs af alle uddannelsesniveauer i en 3 ugers periode efter sommerferien.
Efterfølgende udarbejdes der et fælles projekt, som fremlægges. De steder, hvor de studerende har
lavet projektet, indbydes til fremlæggelsen.
Det er meget interessant og er med til udvikle nyt, hvilket skete for Egetoft sidste år (bl.a.
bevægelse hos de, der går til dataundervisning).
I år bliver projektet i relation til værdighedspuljen. Der udarbejdes en idekatalog til aktiviteter i
weekenden.
For de studerende er læringen samarbejde på tværs.
5. Frivilligdagen og frivilligpris 2016.
Weekendophold ændres til gavekort, som kan bruges i byen. Handelsstandsforeningen kontaktes.
6. Arrangementer d. 29. april = ikke at spise alene – evaluering.
Det var en fin dag med god underholdning, dejlig kaffebord og velsmagende suppe til sidst.
Mange havde fået en bekendt med, og der kom en del nye ansigter – rigtig godt!
Ældresagen havde søgt Nordea-fonden, som var sponsor med 10.000 kr + 2.000,- kr til annoncering.
Pensionistforeningen gav 2500,- kr, Frivilligcenter gav 1.000,- kr og Røde Kors gav 2.000,- kr.
Budgettet holdt.
Ros til hjemmeplejen for at de var med til at udbrede budskabet.
7. Økonomi.
Regnskabet fra 2015 endte på + 28.178 for dagcenteret og +13.803 for cafeen.
Lige nu er prognosen 9.007,- kr på dagcenteret og 48.139,- kr i cafeen.

