Centerrådet, Egetoft
Møde i Centerrådet mandag den 10. december 2018 kl. 8.30

Referat:
1. Godkendelse af referatet fra 12.11.2018
Godkendt
2. Opfølgning på visionsdagen 2018
Er gennemgået. Trine vil spørge præsten og der holdes øje med dato for hvornår ”march
mod ensomhed” skal foregå, da vi tænker Egetoft kan stille med deltagere. Der er fokus på
ensomhed, men også fokus på at der skal være en stærk person der kan tage en ensom
under armen til et arrangement.
Marianne vil rette i ”blomsten” og den sendes med referatet ud.
3. §18 – midler
4. Seniorudvalget har møde den 12 dec., dagsorden kan sikkert ses fredag.
Der er givet til de fleste ansøgte aktiviteter. Sanghold og frivilligfest er det ikke givet til. Det
aftales at der skal regnes på hvad sangholdet skal bruge til en højskoledag og Egetoft kan
dække en del af det. Frivilligfest skal der være råd til- tages op senere.
5. Anvendelse af Cafeens overskud.
Hvordan anvender vi overskuddet bedst muligt for brugere og institution.
Vi ved ikke hvordan fremtiden ser ud med hensyn til §18-midler, men vi ved, at satspuljen
fjernes. Det betyder, at vi skal være forberedt på en ny økonomisk tilstand.
Der er en dårlig akustik både i Egestuen og cafeen. Begge steder er det lyddæmpende loft.
Vi aftalte at der skal forsøges med et lyddæmpende billede i Egestuen og hvis det hjælper
kan det overvejes om der skal sættes noget lignende op i caféen.
6. Økonomi
Villy sender regnskab med ud.
Der købes en vævebænk mere.
Rummet ved siden af kontoret etableres med skabe/skuffer.
7. Eventuelt
• Det aftales at der fremover er et punkt på dagsorden der hedder Nyt fra ældrerådet
•
•
•
•
•
•

Seniorboliger – tryghed i stedet for pleje (udelukker selvfølgelig ikke plejebolig) og et ønske om at
være en del af et fællesskab.
Fremtidsfuldmagter – se velfærdsmagasinet nummer 1 - 2018.
Der er oprettet et træningsrejsehold indenfor demensområdet i Vejle kommune under
demensområdet.
Samarbejdet mellem praktiserende læger, sygehuset og kommunen er i fokus – herunder også
acutpladser, som regeringen nu har vedtager, skal være gratis.
Innovationsmål -ensomhed – også blandt unge og svage.
Det kommende plejehjem i Børkop – og herunder aktivitetscenter.

