Referat centerrådsmøde Egetoft 09.11.2015
1. Godkendelse af referat fra 12.10.2015.
Det er godkendt.
2. Egetoft´s 10 års fødselsdag.
Søndagen gik godt og ligeså festen om fredagen. Sangen, der var skrevet af Jytte blev et hit !(Jytte
får en blomst).
Hele ugen var der rabat på kaffe og kage.
Fine artikler i aviser og Egtved Posten.
Gaveregn uden lige (knap 30.0000,- kr + blomster), så borde og projektor (specielt givet af
kunsudvalget) kan købes. Lærred købes ikke i første omgang. Måske er der ikke brug for et n yt
lærred.
I forbindelse med ovenstående, så ommøbleres der ved indgangen. Sofaerne sælges, og der
placeres et bord og nogle stole, som er nemmere at rejse sig fra.
Alt i alt en særdeles fin og festlig fødselsdag – og en stor tak til alle, som bidrog til festlighederne.
3. Økonomi.
Der er ikke de store ændringer. Pengene slår til og flg. planlægges:
 Reparation af gulvet i aktivitetsrummer efter vandskaden. Det er nu så længe siden, at
forsikringen ikke dækker.
 Rumdelere på hjul.
 Informationsskærm ved indgangen.
Til driften af Egetoft (dagcenter) er der afsat 243.837,- kr, hvilket dækker vedligehold, el, varme etc.
I cafeen er der afsat 71.209,- kr.
4. Fastsættelse af generalforsamling 2016.
Det skal være i første halvdel af marts måned, så der satses på tirsdag d. 8/3-2015 kl 13.30 – 15.00.
5. Fastsættelse af visionsdag.
Uge 6 eller uge 8 og klokkeslæt til kl. 9-12.
Områdeleder Anne-Marie Bentzen afgør den endelige dato.
6. Opfølgning på aktivitetslisten
Udsættes til næste gang.
7. Evt.
 Branbjerg højskole kommer d. 18/11. Villy og Anne Ø. viser rundt etc. Anne P.kan hjælpe,
hvis der skønnes behov for det.
 Forslag til et foredrag: Sonny Berthold fortælle om et liv i politik.

Helle Wiese fra udviklingsrådet deltog i første del af mødet. Helle ville gerne informere om de
tiltag, der nu sker i forhold til Roberthus, og drøfte muligheden for samarbejde med Egetoft.
 Der er afsat ½ million kroner til udvikling i de 4 centerbyer, så udviklingsrådet v. Helle Wiese
efterlyser gode ideer.
 Vejle kommune stiller nok en medarbejder til rådighed 1½ dag om ugen.
 Der er mange på Roberthus, men der mangler en fælles dialog, hvilket gør udvikling af
Roberthus vanskelig.
 Samarbejdet skal koordineres! MÅL – at alle grupper på Roberthus arbejder sammen.
 Roberthus skulle gerne udvikle sig til foreningernes hus.
 Et ønske kunne være et fælles sekretariat for alle foreninger.
 Cafeen tænker udviklingsrådet som en social-økonomisk cafe`, hvor en del under beskyttet
beskæftigelse kunne få job.

Foreningernes nytårskur d. 9/1-2015 vil måske få udviklingsrådet lidt videre.
Kent Jensen og Helle Wiese samarbejder lige nu i forhold til denne dag.

