Referat fra centerrådsmødet mandag d. 12. januar 2015.
Deltagere: Anna Marie Bladtkramer, Eva Søndergård, Kent Jensen, Villy Nielsen, Jens Møller,
Anne Østerberg, Anna Marie Dahl.
Fraværende: Anna Pedersen.
Dagsorden.
1. Godkendelse af referat fra 8/12-2014.
Det er godkendt.
2. Tildeling af §18 midler – bilaget medsendt.
Alt det søgte er bevilget. Det er superdejligt, så der er noget at arbejde med!
3. Frivilligfesten (søgt §18 midler – netværk) for de ca. 130 frivillige på Egetoft.
Det bliver et brag af en oplevelse denne gang – d. 4. juni 2015 – nemlig
 Brovandring ovenpå den gamle Lillebæltsbro, som åbner dette år for denne aktivitet, og det
forventes at c. 50 kan deltage i denne aktivitet.
 Guidet tur i det gamle sindssygehospitalsområde er det andet aktivitetstilbud
 Guidet bustur ved Hindsgavl slot er det 3. tilbud denne dag.
Herefter mødes alle til frokost og frivilligprisen uddeles.
Centerrådet roser personalet for dette flotte initiativ.
4. Internetopkoblingen – forbindelsen er fortsat meget langsom.
TDC og TREFOR er på vej til at indgå i et samarbejde. Måske giver det nogen nye muligheder.
Det vurderes, at PROFIBER er fremtiden. Ingrid arbejder videre med denne mulighed i samråd med
Jan Mortensen i IT afdelingen.
5. Økonomi
Ingen regnskabstal endnu og budgettet er ikke meget anderledes end i 2014. De sidste regninger
skal være betalt d. 15. januar og derefter kommer regnskabet og budgettet.
Der er iflg. Anne solgt for 30.000,- kr mindre i 2014 end der blev solgt for i 2013. I december måned
blev der godt nok solgt for 10.000,- kr mere end året før.
Der bliver fokus i 2015 på at øge indtægterne i cafeen, så gode ideer – kom med dem!
Det undersøges, om det kan lade sig gøre at betale med mobil-pay eller swip fremover.
Kortterminal koster og der skal være personale tilstede for at bruge den.
6. Opfølgning på aktivitetslisten
Der er 10 års jubilæum i år og der arbejdes med dette snarest.
Projektor ønskes og der søges hos Nordea-fonden og hos Jelling sparekasse søges borde til cafeen.
7. Evt.

 Fest- og kulturugen – om torsdagen er der foredrag i cafeen om formiddagen, hvilket kan få
indflydelse for de, der undervises i datastuen.
 Sommerens aktiviteter planlægges på fuld kraft, så datoerne kan meldes ud. Snarest.
 Der tages tilbud på busser til sommerturene tre steder.

Refr.
AMDahl

