Referat fra centerrådsmødet mandag d. 11. maj 2015.
Deltagere.
Villy Nielsen, Jens Møller, Eva Søndergård, Anna Marie Bladtkramer, Anna Pedersen, Ingrid Laudal,Anna
Marie Dahl
Fraværende: Grete Jessen Hansen
Konstituerende møde.
1. Valg af formand.
Villy Nielsen fortsætter som formand.
2. Valg af næstformand.
Kent Jensen fortsætter som næstformand.
3. Valg af økonomisk ansvarlig.
Villy Nielsen og Anna Pedersen.
4. Godkendelse af referat fra 13.04.2015.
Det er godkendt.
5. Økonomi.
Den er OK og iflg. prognosen ser den ud til at holde. Der skal dog ikke komme ret mange uforudsete
udgifter, så vil den gå i minus.
Cafeen giver dog ikke den indtægt, der er forventet. Derfor ses der på priserne i cafeen (som ikke er
ændret i de sidste par år).
6. Priser i cafeen.
Forslag fremlægges. Det vedtages med få ændringer af et enigt centerråd.
Priserne på turene (maden) er steget lidt. Det vurderes fra gang til gang, hvad prisen er.
Datastuen roste maden i høje toner, som de fik serveret til deres afslutning.
7. Opfølgning på aktivitetslisten (ajourføres og sendes rundt).
Tagrenderne trænger til rensning efter det sidste regnskyl. Ingrid kontakter Potempa i
teknisk afdeling og aftaler det videre forløb med ham.
Kælderen holdt sig tør i denne omgang.
Der kom vand ind ved et vindue i Egestuen – der holdes øje med om det gentager sig.
Ventilationanlæg i kælderen – der kom vand ind. Firmaet er kontaktet.
Flagstangens hejseværk driller. Peter på Hejlskov kontaktes. Den trænger også til
afvaskning for alger.

8. Evt.
Hjemmesideansvarlig er Jens Møller. Dette ansvarsområde skal være fremover på lige fod
med formand, næstformand og økonomiansvarlig.
Datastuen har en omsætning på godt 70.000,- kr. Der er investeret i bærbare PC`ere, så der
er lavvande i kassen lige nu.
Der er købt to cafe` borde. De er supersmarte. Sangholdet vil sponsorere et bord. Det vil
datastuen også, når de kommer til penge igen. Ældresagen søges om et sponseret til et
bord.
Der er sendt et høringssvar til planstrategien 2015. Iflg. dette svar kører hjemmeplejen
fortsat ud fra Vejle. Det gør de ikke – de kører ud fra Hejlskov i Egtved. Dette er nok ikke
klart nok meldt ud officielt.
”Smid tøjet” – mange af Egetoft`s frivillige deltog med stor succes. Dejligt at være en del af
Egtved by, hvilket kun styrker sammenholdet!

