Centerrådet, Egetoft
Konstituerende møde
Møde i Centerrådet mandag den 11. marts 2019 kl. 8.30

Dagsorden.
1. Valg af formand
Villy Nielsen er genvalgt
2. Valg af næstformand
Eva Søndergård
3. Valg af økonomisk ansvarlig og suppleant
Villy Nielsen og Eva Søndergård
4. godkendelse af referatet fra 18.02.2019
godkendt
5. Orientering fra personalet
Hvis der er midler fra Vejle Kommune indblandet i ture og arrangementer (foruden
personaletimer) er det først og fremmest VK borgere der tilbydes turen.
”Bestil en forsker” er udbudt i en uge sidst i april. Der er forskellige emner man kan
vælge imellem som en forsker så vil komme og fortælle om, hvis man kan samle
mindst 20 tilhører. Der er enighed om at foredraget: ”Hvornår er det tid at sige stop”
Marianne undersøger om det kan lade sig gøre
6. Generalforsamlingen og visionsdagen
Der var ca. 5 fremmødte til generalforsamlingen. Eva og Britt blev genvalgt. Anna
og Hardy kom i kampvalg og Hardy fik flest stemmer. Tak til Anna for indsatsen i
centerrådet.
Til visionsdagen vil Villy udarbejde en dagsorden.
7. Økonomi
Budgettet er lidt mindre i år på grund af den besparelse der blev udmeldt ved sidste
møde.
8. Nyt fra ældrerådet
9. Fremtidstestamente – orientering om det.
Plejehjemsbesøg sammen med seniorudvalget i Randers på et nybygget demensegnet plejehjem:
Huset Nyvang, Det er bygget efter leve-boprincippet og har henholdsvis to-rumsboliger og trerumsboliger. Derudover har de en dejlig, afskærmet gårdhave, hvor der vender ”butikker” ud imod.

(bageri, kulturhus, frisørsalon, wellnesrum, købmand, værksted -som skal drives af frivilllige. I
centerbygningen er holder en børnehave til.
Mobil borgerservice vil opstarte i løbet af første halvdel af 2019. Bilen med borgerservice vil have
faste holdepunkter i centerbyerne 3 timer om ugen. Udenfor centerbyerne kan bilen med borgerservice
holde i forbindelse med større arrangementer.. Køreplanen annonceres, når den er klar.
Betaling for ophold på acutpladser kan kommunen ikke opkræve fremover. Vejle kommune arbejder
på at definere henholdsvis acutpladser og midlertidige pladser på Gulkrog / Vejle Midtby.
Næste ældrerådsmøde finder sted på Gulkrog.
Kommende plejehjemsbyggeri i Børkop, og dermed aktivitetscenter. Beslutningen blev, at der
bygges aktivitetscenter i forbindelse med nybyggeriet – og at Englystparken fortsætter i sin
nuværende form.
Trydhedsbolig – en gruppe i ældrerådet arbejder fortsat med denne model for fremtiden –
kommentarer?
Brandsikring på Vejle kommunes plejehjem er i orden med en enkelt dispensation.
Teknologimesse har været afholdt – især et tryksårslagen, som kan vise, hvor trykket er ”farligt” var
en super spændende ting. Ligeså var der stor interesse for dørlåse med chip (som der nu er på
Hejlskov).

10. Eventuelt
• Brandbjerg Højskole har været på besøg med 29 deltagere.
• ”March mod ensomhed” er onsdag før skærtorsdag. Det bliver svært at
tilmelde et hold til den dag, men alle er velkommen.
• NÆSTE MØDE ER 1. april (ændres fra 8. april)

