Referat fra centerrådsmødet mandag d. 10.08.2015.
Deltagere: Villy Nielsen,, Anna Marie Bladtkramer, Eva Søndergaard, Anna Pedersen, Kent Jensen, Anne
Østerberg, Anna Marie Dahl.

1. Godkendelse af referat fra 08.06.2015.
Den er godkendt.
2. Egetoft´s 10 års fødselsdag og forslag til dagens forløb.
Der er mange oplægsholdere med hver et kort indlæg, og når de er spurgt, om de kan medvirke, så
indkaldes arbejdsgruppen bag arrangementet, så den endelig indbydelse kan laves færdig.
Tidsrummet er kl. 9.30 – 14.30, hvor centerrådet slutter af med et humoristisk indslag, hvor alle
kommer til orde.
Egtved-pigerne – skal de være et indslag???
3. Vand i kælderen, vand i Egestuen og et gulv i Aktivitetsstuen, der igen revner.
Er det trykvand i kælderen?
Er det utæt dag, der giver vand i Egestuen?
Er det den gamle vandskade, der driller i Aktivitetsstuen?
P. Potempa i Vejle kommune kontaktes. Han er ansvarlig for udvendig vedligeholdelse.
4. Sommerens aktiviteter.
Endnu flere og om muligt ligeså gode eller endda bedre end sidste år (stor ros fra centerrådet til
personalet).
Der har hver gang være fint fremmøde. En enkelt tur blev aflyst – kunstturen pga få tilmeldinger.
5. Økonomi.
God.
Der er ikke kommet en budgetopfølgning siden sidste møde, så økonomien drøftes igen på næste
møde.
Der har været en pæn indtægt sommeren over.
6. Opfølgning på aktivitetslisten.
Ikke noget nyt – der er dog blevet malet flere steder i løbet af sommeren.
7. Evt.
Frivilligdagen i Vejle – der er 93 ledige pladser – kom nu!
En person har tilbudt at afholde kurser i bogbinding. Det kræver dog plads til store maskiner,
hvilket der ikke er, så desværre – afslag til vedkommende.

Frivilligcenterets placering på Egetoft kan give det problem – er man frivillig på Egetoft eller er man
det ”ude i samfundet”. De første inviteres med til frivilligfesten – de andre skal tilgodeses i
frivilligkontorets domæne.

