Centerrådet, Egetoft
Møde i Centerrådet mandag den 9. november 2020 kl. 8.30

Dagsorden.

1. Godkendelse af referatet fra 5. oktober 2020
Godkendt
2. Orientering fra personalet
• Med de ny restriktioner er der strammet op på at der kun må være 10 samlet.
Det betyder f.eks. at Egestuen deles op, så der spises i 2 rum. Det giver
problemer med lyden, men patchwork holdet har tilbudt at der må hænge
tæpper til udstilling for at prøve om det kan tage noget af lyden.
• Datastuen holder pause til efter januar
• Bridge holdet er delt så der sidder et hold i caféen og et hold i havestuen.
• Marianne er ved at undersøge om der er nogen der har lyst til at der bliver
arrangeret en gåtur med efterfølgende kaffe på Egetoft.
• Frivilligkoordinator Vibeke Bundgård har været på Egetoft for at fortælle om
muligheder hun kunne være behjælpelig med. Hun har midler som evt.
kunne bruges. Vi talte om muligheden for at få økonomisk hjælp til at
indkøbe skærme der kunne sættes op i flere rum, så man virtuelt kunne
afholde et foredrag, undervisning eller andet. Marianne vil drøfte dette med
Vibeke.
Hvis der er andre gode ideer må I gerne skrive dem til Marianne.

3. Covid-19: Nye regler
Der er ingen nye regler på Egetoft. Kun i forhold til forsamlingsforbuddet at der kun
må være 10 sammen. På plejecentret er der igen lukket for frit besøg. Der må
komme én på besøg i beboers lejlighed. Der henvises også til besøg i orangeriet.
4. Økonomi
Der er ikke nye tal for hvordan økonomien opgøres med de mistede indtægter der
har været i år.
5. Nyt fra Ældrerådet
Det digitale stormøde mellem ældreministeren og dansk ældreråd har fundet sted.
Der var stor fokus på pårørendesamarbejdet. Notatet fra vejles ældreråd
medsendes (det, som de sendte derover):
En puljeansøgning er sendt til ministeriet. Der søges om 5 mill. Kroner og projektet
skal dreje sig om, hvordan samarbejdet med de pårørende kan styrkes.

Fremmødevalg næste år – formand og næstformand tar` på studietur Himmerland
(nok ikke lige nu) og til Faurskov kommuner.
Næste år vil jeg bede om hjælp …….
Det nye plejehjem i Gaurslund – der arbejdes på tegninger, planer og struktur og
meget mere.
Der var lidt usikkerhed om Englystparken skal bestå. Det skal den – det er politisk
besluttet. En repr. er nemlig bekymret for pladsen i aktivitetscenteret på det nye
”Kong Gaurs Gård” nu der også er disponeret med børnehave og vuggestue.

6. Eventuelt
Byvision er drøftet. Der er nu indkaldt til 2. møde den 24. november, der er kommet
mange forslag frem, så kan give anledning til yderligere drøftelse.
Næste Møde den 14. december kl. 8.30

