Centerrådet, Egetoft
Møde i Centerrådet mandag den 12. august 2019 kl. 8.30

Referat:

1. Godkendelse af referatet fra 17.6.2019
Godkendt
2. Orientering fra personalet
Marianne vil til efteråret starte en ”danseskole” Det skal være latinamerikanske
rækkedans.
Stolegymnastik ændres til efteråret sådan det bliver 10-12 gange med tilmelding.
3. Persondatapolitik, information på hjemmesiden.
Der står endnu ikke noget på hjemmesiden om dette emne. Der bliver foreslået at
det skal omtales. Mediecentrets ordlyd er dækkende og ok. Marianne og Villy
arbejder videre med det. Der skal overvejes om der også skal være et link på
hjemmesiden som henviser til Vejle Kommunes tekst om emnet.
4. Arrangement for personalet og Centerrådet.
Fint med en aktivitet i foråret 2020. Kan vi evt. lave et mindre arrangement i dette
efterår?
Udvalget mødes den 23. september og finder en dato. Det der er tanken med
arrangementet er at vi mødes lige efter arbejdstidsophør, evt. kl. 16.00 får lidt at spise og
hygger os et par timer. Hvis der skal være et dagsarrangement må det vente til næste år.

5. Sommerens aktiviteter
•
•
•
•

Weekendtur til Jels sø med 23 deltagere
Weekend grill 20 deltagere
Weekend, udflugt til Høl, 29 deltagere
Weekend kirketur til Lyng kirke, 19 deltagere

•
•
•

Udflugt til Haderslev Dam 45 deltagere, 3 kom ikke medd
Rolator ralley er der 13 tilmeldte, ca. halvdelen er nye
Der har været besøg fra et aktivitetscenter i Hobro. De var på tur i Egtvedområdet
og drak kaffe på Egetoft.

6. Økonomi
Der er mange busregninger(dejligt at der er mange udflugter)
Cafe penge kunne de evt. bruges til lyddæmpende materiale i caféen. Inger
henvender sig til en lokal tømrer og får et tilbud.
7. Nyt fra Ældrerådet
Ældrerådsmødet d. 8. august 2019
Helle Brinch fortalte om rehabiliteringstankegangen indenfor plejeområdet.
Der kommer flere ældre og færre medarbejdere, så overvejelserne går på, at understøtte en anden måde at
tænke pleje på. Findes der en teknologi, som kan understøtte varme hænder!
75% af alle ældre på plejehjem falder på et eller andet tidspunkt, så det er vigtigt at holde beboerne i god
form. Det er vigtigt at træne balanceevnen.
Et andet punkt, som blev drøftet og orienteret om, var rum i budgettet til prioritering.
Puljemidlerne, som er tilført området i årenes løb, er forblevet i ældreområdet, selvom de er overgået til
bloktilskud (supergodt!)
En arbejdsgruppe har arbejdet med svage ældre uden netværk og deres vilkår og hvordan de støttes og
hjælpes.
Dette punkt arbejdes der videre med på næste møde.
65-bus kort i Vejle er en succes – 1100 personer har købt et sådan kort.

8. Eventuelt
• Der er afskedsreception den 5. september for Bente
• Der er ansættelsessamtaler den 28. august til en ny medarbejder på Egetoft.
• AMD foreslår at et weekendarrangement der skal afholdes på Egetoft flyttes til
Hejlskov, så beboerne har mulighed for at være med.

