Referat centerrådsmødet mandag d. 10. november2014.
Tilstede: Grete Jessen Hansen, Anna Marie Bladtkramer, jens Møller, Kent Jensen, Eva Søndergaard, Anna
Pedersen, Anna Marie Dahl, Anne Østerberg.
Fraværende. Villy Nielsen
Dagsorden.
1. Godkendelse af referat fra 06.10.2014.
Det er godkendt.
2. Nedsættelse af udvalg, som har til opgave at sørge for, at vi får bedst mulig omtale i dagspressen.
Kent , udviklingsrådet og erhvervsforeningen mødtes med Vejle Folkeblad og Egtved Posten.
De havde et konstruktivt møde om bedre dækning i Egtved og omegn.
De drøftede i den forbindelse, hvordan der kan skrives mere om aktiviteter på Egetoft.
Opfordringen er, at Egetoft selv skal være mere fremme i skoene. Der skal gives besked om, hvad
der skal ske, og hvad der er sket.
Siden ”tid og sted” i Vejle amts Folkeblad skal Egetoft selv sende ind til.
Det aftales, at Jens indsender det faste – til siden ”tid og sted” , og Kent + medarbejderne tager sig
af de øvrige arrangementer = ”det løse”.
Der kan laves en skabelon, som indsendes 5 dage før arrangementet afholdes.
Når folk henvender sig, henvises de til tovholderne for de forskellige hold.
(En lille bekymring – kan der være flere på holdene!)
3. Fastsættelse af generalforsamling 2015..
Det bliver mandag d. 9. marts 2015 kl. 13.00.
Den dag holder centerrådet møde kl. 11.30 og der serveres en let frokost i stedet for kaffe.
Der stilles forslag om ændring af vedtægterne i forhold til husmødet – at det stopper.
4. Fastsættelse af visionsdag i 2015.
5. Frivilligfesten – evalueres.
Det gik superfint og de frivillige nød, at de var i centrum og var dem, der skulle vartes op.
Bordopstilling, maden, Cafe` Hack, Anton Stormlund – alt var godt.
Overrækkelsen af prisen i samarbejde med områdeleder Anne-Marie Bentsen– måtte lige gentages
en gang, så alle vidste, hvem prisen gik til!
Kunne nærmest ikke være bedre!

6. Økonomi.
IT linjen skal opdateres, og det arbejdes der med. Den skal være fremtidssikret.
Lyddæmpning i cafeen mangler vi overslag over endnu. Det tager Asger Korsholm sig af i løbet af
vinteren.
Cafeen skal males, og det sættes i gang mellem jul og nytår.
Indtægten i cafeen kunne være lidt bedre, så nu holder medarbejderne en visionsdag i januar.
Vi kommer ud af året 2014 med et lille minus – måske! Underskud såvel som overskud får man med
over i det nye år, hvilket er den gode aftale frivilligrådet hat fået forhandlet på plads.
7. Opfølgning på aktivitetslisten.
 Optælling – 1118 personer er tilmeldt hold her på Egetoft. Derudover kommer alle de, som
deltager i et arrangement.
 §18 – som noget nyt, søges der til en rolatorgruppe, hvor formålet er, at man kan blive tryg
ved at gå med rolator på mange forskellige underlag. Der vil blive arrangeret ture med
denne gruppe. Derudover er der søgt til frivilligfest (netværk), Oasen, sommerture,
sundhed, kultur.
 Stigruppen og udviklingsrådet drøfter fremtidige opgaver.
8. Evt.
Der sendes en ansøgning til ældresagen om finansiering af et førstehjælpskursus
Jellingfonden søges om midler til en overheadprojektor og spisestuebord.

Refr.
AMDahl

