Referat fra centerrådsmødet på Egetoft mandag d. 12. september 2016.
Ny medarbejder Marianne Langgaard deltager i mødet.

Dagsorden / referat.
1. Godkendelse af referat fra 8.8.2016.
Det er godkendt.
2. Værdighedspuljen / weekendaktiviteter / nye aktiviteter og forslag. De skal bruges til lønkroner
(undersøges endnu engang) Marianne Langgaard er ansat og bydes velkommen.
Jo flere aktiviteter, der sættes i værk, jo mere travlt får de i køkkenet, så de har brug for hjælp, hvilket
vi arbejder videre med.
Overskuddet i cafeen kan jo bruges til de konkrete aktiviteter, som er aktuelle i forbindelse med
brugen af værdighedsmidlerne.
Ideer – vinsmagning med lokale kræfter, Event / oplevelse på Hejlskov en lørdag eller søndag,….
3. Frivilligdag på Egetoft.
I år blev frivilligdagen afholdt i samarbejde med frivilligkontoret. Frivilligcenteret vil gerne fortsætte
samarbejdet – hvad siger vi?
Vi siger ja – centerrådet er helt enige om, at det er en god ide, for en del frivillige ”går igen” de to
steder, så det kan være svært at se, hvornår man er frivillig det ene sted, og hvornår man er det
andet sted.
Frivilligcentret giver også et bidrag til det, så alt i alt en god aftale. Der
var inviteret 153 og der kom 130 – superflot!
Der er et helt andet problem – nemlig at der annonceres i aviserne, at frivilligcenteret har lukket i
juli måned. Det får folk til at tro, at Egetoft er lukket i den periode.
Forslaget er, at det omformuleres til, at frivilligkontoret har lukket torsdag formiddag, og selve
Egetoft er åben.
4. Sommerens / efterårets ture.
Det er som venligt gået godt med mange deltagere – så ”fedt”!.
Æbleturen bliver den sidste i rækken. Julemarkedsture vil komme.
5. Økonomi.
De 100.000.- kr, som blev ”sat til side” er nu ved at være opbrugt til gulv i aktiviteten (der mangler
at blive fuget udenfor, hvilket Anne rykker for), maling, gardiner borde træningskøkken, vandkøler
og endnu flere borde.
Der er derudover balance på dagcenterkontoen og et overskud på nuværende tidspunkt på
30.000,- kr på cafeen.

Der er indkøbt skriveborde, en telefon og en PC`er i forbindelse med Mariannes ansættelse.
6. Opfølgning på aktivitetslisten.
Anne og Villy får købt fjernsyn hos Ole Schmidt af fødselsdagsgavepengene.
Kloakering ved gavlen – der arbejdes videre med det – Anne og Villy er tovholdere.
7. Evt.
Svømmehal i Egtved – der er sendt brev til politikerne i Vejle med 20 gode grunde (heriblandt
Egetoft`s og Hejlskov`s kommentarer) med argumenter og gode grunde til en placering i Egtved.
Digital post – fritagelse – der er annonceret om mulighed for hjælp til fritagelse permanent her på
Egetoft torsdag d. 29/9-16.
Tilbagemelding på opgaver på UCL d. 19/9-16 (udarbejdet af studerende).

