Centerrådsmøde Egetoft mandag d. 12. maj 2014.

Tilstede:
Anna Pedersen, Eva Søndergård, Kent Jensen, Villy Nielsen, Anna Marie Bladtkramer,
Grete Jessen Hansen, Anna Marie Dahl og Ingrid Laudal.
Fraværende: Jens Møller.

1. Godkendelse af referatet fra 14-4-2014
Det er godkendt.
2. Sommerens aktiviteter.
Vi opfordre alle til at benytte Egetofts hjemmeside hvor opslagene på turene kan ses samtidig med
opslaget på opslagstavlen. Vi har foretaget et par ændringer i forhold til oprindelig plan. Bla. er
turen på Pramdrager stien ændret til en travetur ved Skjern Enge, og pga. pensionistforeningens tur
til Viborg er den ændret til en vandretur i Middelfart.
3. Afklare / definere kompetenceområderne for henholdsvis datastuen, frivilligkontoret, centerrådet.
Der er vedtægter for alle områderne.
Datastuen:
Det er den stærke gruppe, som gerne vil have en uddannelse.
Datastuen henviser til frivilligkontoret, og datastuen løser ikke opgaver.
Centerrådet:
Det er den overordnede instans, som har repræsentanter fra de øvrige områder og de generelle
beslutninger træffes. Det kan besluttes, at centerrådet er ansvarlig for en opgave som stigruppen.
Frivilligkontoret.
Det er her hjælpen gives til de, der ikke selv kan løse opgaven.
Vurderes det, at vedkommende selv kan lære at løse opgaven, så henvises de til datastuen.
Kent er den, der har fuldmagten til at udfylde skemaer i forbindelse med fritagelse for digital post.
Han afleverer de udfyldte blanketter på Vejle kommune.
Egtvedgruppen.
Opstår fra asken af ældre hjælper ældre og er en afdeling under frivilligkontoret på linje med
værktøjskassen – en selvstændig gruppen med et aktivitetsudvalg.
Det bliver en gruppe med stærke tovholdere.
Tovholderne, som er de opsøgende, får som de eneste kørepenge.
Holger Gorm Pedersen opleves som en positiv medspiller.
Nu skal der laves et organisationsdiagram og en opgavebeskrivelse / kompetencebeskrivelse.
Jens Møller bedes være tovholder på opgaven.

4. Økonomi.
Dagcenter har et lille minus på ca. 2.000,- kr.
Cafeen har et minus på ca. 60.000,- kr. Der er købt nyt køleskab og ny fryser (forsikringen gav et lille
beløb).
Ovenstående er marts tal, og der forventes en stor indtjening i april og maj måned, så der forventes
balance til juni og senest juli måned.
Mange regninger fra de frivillige afregnes først efter 3 måneder, hvilket er utilfredsstillende. AMD
spørger ind til det.
Mange hold stopper lidt før i år, end de plejer, hvilket så også giver lidt mindre indtægt. Til gengæld
er der flere ture til sommer, så alt i alt går det nok lige op.
Lone Christiansen i køkkenet er sygemeldt. Opgaverne klares uden anden afløsning end Ingrid,
Anne og Bente. Resten løses ved hjælp at de frivillige – den kæmperessource og gave, det er at
samarbejde med dem.
5. Opfølgning på aktivitetslisten.
Ingen nye punkter tilføjet.
6. Evt.
Vi får besøg fra Brandbjerg Højskole torsdag d. 22. maj. Centerrådet viser rundt og fortæller om
huset.
Der er på nuværende tidspunkt tilmeldt 220 til datastuen til efteråret, og der afholdes flere hold
hen over sommeren.
Næste møde afholdes den 16. juni.

