Referat af centerrådsmødet d. 10. oktober 2016.

1. Godkendelse af referatet fra 12.09.2016.
Godkendt.
Svend Kristensen har ikke modtaget referat – beklager og det vil ske fremover.
2. Værdighedsmidlerne – weekend aktiviteter, nye aktiviteter og forslag.
 Hv. 2. weekend er der aktiviteter arrangeret af medarbejderne og den anden weekend vil
der ofte være aktiviteter arrangeret af de øvrige foreninger, som kommer på Egetoft.
 Medarbejderne skal pejle sig ind på folks interesser – indtil nu har der været god interesse.
En tur til Geografisk have er dog ikke fuldt booket endnu.
 En weekend bruges til at søge § 18 midler.
 En ide er Claus Dalby.
 En anden ide i weekenden – ”IT-skadestue”.
3. Frivilligdag 2017 – forslag til indhold m.v.
Givskud dyrepark har der været talt om.
4. Ny Stilling – kombination cafe` / dagcenter.
Der søges en medarbejder på 30 t/uge, som skal arbejde fortrinsvis i cafeen – og som det er på
Egetoft, så hjælpes man ad med opgaverne i den udstrækning, der er behov for det.
5. P-pladsen ved Kirkevej – båsene er smalle og ikke særlig tydeligt opmærkede.
Parkeringsbåsene ønskes opmærket med hvis maling og gjort bredere (se bort fra SF-stenene).
AMD kontakter Domea. Egetoft kan evt. betale malingen.
6. Økonomi.
Værdighedsmidlerne må kun bruges til personaletimer.
Dagcenteret – prognosen er + 8.000,- kr når året er gået.
Cafeen - 70.000,- kr er prognosen her.
Der ønskes tre borge, og de købes.
7. Evt.





Værkstedets årlige tur til Viborg sløjfes fremover. Der er mange aktiviteter andre steder i
landet, som medlemmerne i værkstedet kan besøge og lære noget af. Måske bliver det
Gram Slot og / elelr et drejekursus i Røde Kro. Der søges §18 midler til noget af deet.
Fliserne ved gavlen skulle hæves – Anne og Villy er ansvarlige.
Åbningstiden om aftenen er indtil kl. 23.00 (alarmen aktiveres på det tidspunkt). Nogen har
ønsket den forlænget, men det besluttes i rådet at bibeholde dette klokkeslæt!








Motionsrummet – der kunne trænge til lidt fornyelse – Anne og terapeuterne ser på det og
laver en ønskeliste. Fysioterapeuterne bestemmer over indretningen. Der kunne måske
søges fondsmidler, når ønskerne kendes!
Der har igen været et 3 ugers tværgående projekt på UCL (University college Lillebælt),
hvor terapeuter, sygeplejestuderende, lærere, pædagoger har samarbejdet om er projekt
på tværs af de forskellige faggrupper – hvor et emne var weekendaktiviteter på Egetoft.
Villy, Anne, Ingrid og Marianne deltog i fremlæggelsen.
Julemarkedet annonceres snart, og det vil være en del af weekend-aktiviterne.
Der har indtil nu været afholdt 31 ture fra Egetoft med god tilslutning - (godt nok flot).

