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REFERAT

Emne: Centerrådet Egetoft
Mødedato

Mødested/lokale

Mødet påbegyndt kl.

Mødet afsluttet kl.

Dato

Referent

Direkte telefonnr.

Journalnr.

12. oktober 2017

Tove Kristensen

40271958

9. oktober 2017

Dagsorden:
1.
2.

3.

4.

5.

6.
7.

8.
9.

Godkendelse af referat fra 11. september 2017
Godkendt
Belysning, er der nyt?
Jens undersøger om der kan sættes LED pærer i. Jens har svaret at det kan der. Vi drøfter på næste
møde hvad der gøres videre.
Regler for parkering omkring Egetoft.
Der har været møde med Domea og P-plads foran Egetoft er stribet op. Der blev drøftet om de
pladser der står ”forbeholdt dem der bor omkring Egetoft” kun må bruges af dem. Torben fra Domea
oplyser at vi skal bemærke at der står ”forbeholdt” det vil sige at hvis alle andre pladser er optaget er
man velkommen til at tage dem der er tilbage. Det skal selvfølgelig altid være under hensynstagen til
dem der bor her.
P-pladsen bag ved værkstedet – her gælder samme regler.
Begge P-plads kan benyttes af borger der er til arrangementer på Egetoft.
Borgere der er til Krolf må ikke benytte P-pladserne da det ikke er et arrangement på Egetogt. Det
vil Ingrid drøfte med dem.
Ansøgninger vedr.§ 18-midler.
Der er frivillig grupper bag hver ansøgning. Alle grupper har været samlet for at komme med
idéer.(Netværket, Oasen, Sommerforeningen kultur, Søndagsinitiativet, Rolatorrally og
Sundhedsinitiativer.
Foruden de grupper centerrådet står bag er der andre grupper der selv søger f.eks. værkstedet og
Vævning.
Marianne vil udarbejde et udkast.
Inventar – indkøb af borde m.m
Det aftales at der indkøbes 5 borde til ca. 5.000 kr pr styk. Der blev drøftet hvilke stole der skulle
indkøbes til at have som ekstra stole. Tages op ved næste møde.
Weekendaktiviteter – hvordan går det?
Det går fint. i denne weekend har der været tur med ca 15 deltagere.
Ingen skal spise alene den 12. november.
Der deles invitationer ud til dagen. Der er ca. 80 pladser. Det koster 50 kr. pr. næse. Der er bestilt
underholdning
Økonomi
Der er penge til nye borde.
Eventuelt
• Eva m.fl. starter en ny klub i morgen ” single klub” for +60 årige.
• It uddannelsen kører med mange tilmeldinger. Der er 30 meldt til.
• Ældrerådsvalg – Egetoft stiller lokale og hjælp til rådighed.
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