Referat fra centerrådsmødet d. 09.12.2013

1. Godkendelse af sidste referat.
Det er godkendt.
2. §18 midler
Der har været en opstramning af reglerne i år. Der bevilges ikke penge til enkeltpersoner – kun til
foreninger, og der for har der været denne opstramning.
Fremover skal der søges via nettet.
I skrivende stund er puljerne udloddet!
3. Økonomi.
 Vi må bruge overskuddet fra 2012, så nyt nøglesystem er bestilt og ny gulvbelægning på 1.
sal.
 Det er på tide at få skiftet PC (sker automatisk hver 4. år) og vi skal selv betale installation af
køkkensystemet.
 Tørretumbler købes. Lige nu går medarbejderne i kælderen hver dag med viskestykker etc.
for at hænge dem til tørre. Trappen er meget stejl, så tørretumbleren vil spare tid og risiko
for fald på den stejl trappe.
 Akustik i cafeen er ikke godt. Det er det samme i Egestuen. Denne problematik ses der på i
det nye år – en ekspert bliver bedt om at se på det – måske er der en ekspert i Vejle
Kommune. Det skrives på aktivitetslisten.
 Der er et ønske om ny projektor og nyt lærred.

4. Generalforsamling i 2014.
Generalforsamling bliver d. 3. marts kl. 14.00 og med centerrådsmøde en time før kl. 13.00.
Kaffen serveres efter generalforsamlingen.
5. Visionsdagen
Forslaget er d. 18. februar 2014 og den nye områdeleder Anne Marie Bentzen bydes med.
Kan hun ikke den dag, så findes en anden dag.
6. Evt.
Borgere ønsker, at hjertestarteren hænger udendørs. En boks til formålet med varme og sikring
koster 4.000,- kr. Måske kan den finansieres af de midler, der betales af ældresagen for
vaccinationsdagen. Villy og Kent finder ud af ovenstående.
Det var et fint husmøde med mange deltagere og foredragsholderen var spændende.
Anders Agger bestilles til næste husmøde. Sådan et arrangement kan trække nye folk til huse.
Borgeres behov for at lære at bruge nem-ID drøftes.

Egtved net, hvor foreninger kan lægge deres arrangementer ind i kalender, så alle kan se dem og
dermed undgå at arrangere to spændende ting samme dag. Jens har skriveret. Der kan også lægges
artikler ind.
Webmastere er Marianne Nielsen og Bente Ølholm.
Refr.
Anna Marie Dahl
I 2014 er Jytte med igen

