Referat fra centerrådsmødet mandag d. 11. januar 2016.
Deltagere: Anne Pedersen, Jens Møller, Kent Jensen, Villy Nielsen, Anna Marie Bladtkramer, Eva
Søndergård, Grete Jessen Hansen, Anne Østerberg, Anna Marie Dahl.
1. Godkendelse af referat fra 14.12.2015.
Det er godkendt.
§18 – der er ikke kommet besked om tilskud endnu. Villy mener, at afslag er sendt ud, og det er der
ingen, der har fået, så vidt vides.
2. Forslag til visionsdagen til visionsdagen d. 22/2-16 kl. 9 – 12.
Stjernebufet`en stopper efter deres 5 års jubilæum og har afslutning d. 4/2-16. Har vi nogen ideer,
der kan erstatte / sættes i stedet for?? Temadag / aften ??
Skal vi gøre endnu mere af det, vi allerede gør – endnu større kvalitet – hvad er gået godt – hvad
skal udvikles – i princippet er Egetoft ”stor nok”. (se på de indre tilstande).
Samarbejdet med omverdenen er godt i gang. Egetoft deltager gerne i arrangementer, når de
efterspørges. Det er rigtig god fornemmelse, når byen og dermed også Egetoft, står sammen.
PR – der var engang snak om en gruppe. Der er et godt samarbejde med avis og Egtved posten.
Kent mødes kvartalsvis med dem, og vi kan få alt det med, som vi skriver.
Egtved Net - !!
3. Økonomi.
Indtægterne i cafeen har aldrig været højere. I hele juli har der været to udflugter om ugen, hvilket
også har været med til at give indtægterne.
Regnskabet er ikke afsluttet endnu. Der er betalt et par store regninger – gulvet i aktivitetsstuen og
de nye borde.
4. Gulvet i aktiviteten.
Der er kommet flot nyt gulv på. Kalle tog gulvlister og alt andet ned og tømrer satte det op igen.
Der fuges under havedøren. Der ønskes et omfangsdræn udenfor, og Karsten Fil i teknisk afdeling
kontaktes.
5. Opfølgning på aktivitetslisten.
Den blev ajourført sidste gang.
Tagrenderne skal renses. Simon Mortensen er bestilt, for det er en pedelopgave og dermed for
Egetoft`s regning.
Der har ikke været vand i kælderen siden brønden lige udenfor blev renset op.
6. Evt.
 D. 24/2 kl. 10 kommer der en gruppe et aktivitetscenter i Vejle for at få inspiration.
 Foreningernes nytårskur på Roberthus gik fint og Egtved fik ros. Når hallen står færdig, bliver
der arrangeret en dag for alle frivillige – en foreningernes dag.

