Centerrådet, Egetoft
Konstituerende møde
Møde i Centerrådet mandag den 10. august 2020 kl. 8.30

Dagsorden.
1. Valg af formand
Villy er genvalgt
2. Valg af næstformand
Eva er genvalgt
3. Valg af økonomisk ansvarlig
Villy er genvalgt
4. Covid-19: Den aktuelle situation omkring den delvise åbning
Der er op startet flere små grupper: knipling, billard, spis sammen, patchwork.
Vi drøftede om ryghold kunne starte, det er ikke muligt med de nuværende
retningslinjer, da rummet ikke er stort nok.
Datastuen overvejer opstart den 1. september. De kan ud fra pladskravene være 8 i
datastuen nedenunder og 5 ovenpå. Det skal overvejes hvordan undervisningen
kan foregå, da underviser helst ikke må stå for tæt på når de vejleder.
Træværkstedet er åbent, men smykkeholdet venter, da de er for mange i forhold til
den plads der er i bygningen.
Der er lukket for selvtræning, men personalet vil danne nogle hold og give tilbud om
at de kan komme og træne i hold.
Der har været forsøgt med rollator rally rundt i byen, men der var kun 1-2 der mødte
op.
Bridgehold – det er ikke muligt at holde afstanden.
Siden i går er det besluttet at der må være 50 samlet i alt på Egetoft. Det kan være
50 der samles rundt i huset i forskellige små grupper, eller det kan være 50 der
samles i det store rum.
Det der blot er vigtigt er at der stadig skal holdes 2 m afstand mellem hindanden og
at de 4 kwm.pr deltager er overholdt. Desuden skal der stadig sørges for ekstra
rengøring af håndtag og toiletter.
Personalet vil se på om det giver mulighed for at flere hold kan starte.
5. Spis Sammen
Gruppen bag Spis Sammen har valgt at stoppe, se hjemmesiden, kan vi tilbyde
noget lignende fra Egetoft.

Når det er muligt ud fra Corona retningslinjerne at starte op igen vil personalet på
Egetoft overtage opgaven.

5. Orientering fra personalet
Der afholdes ferie, til udgangen af august
6. Egtvedgruppen - skr. fra Kent (er udsendt)
Opgaver som Egtvedgruppen har varetaget er bandt andet: indkøb, besøg,
udflugter og ledsageordning. Personalet overtager den koordinerende funktion.
7. Økonomi
§ 18 midler til 2020 er overflyttet til 2021
I Coronatiden mangler der indtægter på Egetoft. Der er på nuværende tidspunkt
ikke nogen aftaler om hvad det kommer til at betyde for Egetoft. Det er et generelt
problem i Vejle Kommune, så der skal tages en beslutning om dette generelt.
8. Nyt fra Ældrerådet
Hvad har ældrerådet arbejdet med hen over sommeren
(har ikke kunnet mødes pga corona – møderne er dog genoptaget i august
måned).
Fremmødevalg til næste ældrerådsvalg (november 2021) er nu besluttet af
kommunalbestyrelsen. I den forbindelse skal ældrerådet skaffe ”hjælpere”,
hvilket centerrådet gerne hjælper med (tak for det). Formålet er større
valgprocent (sidst var den 36%).
Tilsynskonceptet er blevet drøftet med seniorudvalget – det er ændret på den
måde, at pårørende nu kan kontaktes i forbindelse med tilsynene fremover.
Tove Kristensen har oplevet et sundhedsfagligt tilsyn foretaget af
sundhedsstyrelsen (altså et ikke kommunalt tilsyn), hvilket gav megen læring.
Teknologien nu om dage – at alt foregår vhja computer – er et problem for en
del mennesker – ikke kun ældre. Det vurderes at næsten 25% af den ældre
årgang ikke kan kommunikere med offentlige instanser og andre f.eks.
bestilling af billetter. Denne problemstilling har ældrerådet forelagt politikerne
og det vil også blive fremlagt for dansk Ældreråd og videre op i systemet –
med fuld opbakning fra seniorudvalget.
Madlevering er i udbud – ældrerådet vil have fokus på kvaliteten af maden.
Ensomhedsproblemet arbejdes der videre med. Dorte Bladt fremlagde, hvor
kommunen er lige nu med bl.a. følgeven til fællesskaber, frivilligkoordinator,
en 2 minutters film om det og hjemmesiden Aktivsammen+60 (tilbagemelding
er, at den bruges).
Interesse for indflytning på Stensvang – næste møde holdes på Stensvang, så vi kan se
de hyggelige omgivelser.

9. Eventuelt
• Invitation til fællesskabs stafetten, der skal synliggøre aktiviteterne i
kommunen. Der er inviteret til planlægningsmøde den 20. august. Villy
sender indbydelsen rundt og alle opfordres til at deltage, man melder selv
til(personalet deltager ikke)
• Centerrådet har et ønske om at se de nye boliger på Stensvang. Derfor
besluttes det at næste møde i centerrådet afholdes på Stensvang, med en
rundvisning i boligerne.
NÆSTE MØDE: DEN 14. SEPTEMBER K. 8.30 PÅ STENSVANG

