Referat centerrådsmøde mandag d. 11. august 2014.

1. Godkendelse af referat fra 16.06.2014.
Det er godkendt.
2. Sommerens ture.
Det er som sædvanligt gået vældig godt med rigtig god tilslutning, så der er grundlag for at
fortsætte sommerarrangementerne.
Egetoft og deltagerne får noget for §18 midlerne. Rigtig mange får glæde og fornøjelse for
midlerne.
Personalet roses af centerrådet for deres flotte, flotte arbejde.
3. Frivilligfest.
Den holdes d. 24/10-14 og frivilligprisen udeles.
Indstillinger – alle grupper opfordres til at gøre noget!
4. Husmøde.
Hidtil har det været en succes at invitere en kendt person, og så samtidig få muligheden for at
fortælle om dagligdagen, og dermed hvad der sker på Egetoft.
Der arbejdes videre med ovenstående model – måske minister Mono Sahreen denne gang!
5. Vandskade.
Skaden i kælderen er opgjort og meldt til forsikringen. Alt det tekniske har ”overlevet”.
Der var tale om en forebyggende indsats, men det blev for dyrt, så der sættes flere hylder op og
fryseren hæves op.
Der var vand på gulvet i havestuen og det kunne ses på loftet, hvor det kom fra.
Teknisk afdeling på kommunen er kontaktet, og bliver set på taget / nedløbsrøret.
Gulvet i aktivitetsstuen repareres efter tidligere vandskade.
6. Økonomi.
Der er lagt budget i forhold til en forventet indtægt i cafeen på 34.000,- kr hver måned.
Denne forventede indtægt er ikke nået, og der har været en del store udgifter først på året.
Årsagen kan være, at mange hold stoppede tidligt i år pga påsken faldt tidligt, og vejret blev ret
hurtigt godt. Derudover er priserne ikke hævet i 4 år.
Der drøftes ideer til øget indtjening / prisstigning / færre udgifter. Konkrete forslag er drøftet. De
drøftes færdige i personalegruppen og fremlægges til godkendelse på næste centerrådsmøde.

7. Opfølgning på aktivitetslisten.
Der er en indbydelse d. 23/9-14 fra Vejle kommune i forhold til, hvordan der søges §18 midler.
8. Evt.
 I datastuen er der langt over 250 tilmeldte. De korte kurser vinder frem. Bl.a. hvordan der
gemmes på nettet.
 Der udleveres en oversigt over bevægelser på kontoen med midlerne fra §18. Det forventede
forbrug resten af 2014 er ca. 56.000,- kr. bag alle arrangementer forelægger et regnskab.
9. Næste møde
Det er d. 8. september 2014.

