Referat fra centerrådsmødet mandag d. 12.12.2016.
1. Godkendelse af referat fra 14.11.2016
Det er godkendt.
2. Præsentation af ny medarbejder Trine Blåbjerg.
Trine har tidligere været ansat en smørrebrødsforretning og glæder sig nu til at arbejde på Egetoft.
Trine har indtil nu kun mødt meget imødekommende personer.
De extra ansatte (Marianne og Trine) er ansat vha værdighedsmidlerne.
3. Værdighedspuljen – weekendaktiviteter.
Det overordnede princip er jo forebyggelse – herunder også af ensomhed.
Det er meget positivt, at der kan være aktiviteter i weekenden. Der kommer deltagere, som ikke
har deltaget i arrangementer på Egetoft tidligere.
§18 midlerne har ikke bevilget penge til weekend turene. Måske kan frivilligkontoret støtte. De
midler, der står på fødselsdagskontoen, kan også bruges. De er jo beregnet til at gavne bredt på
Egetoft.
De udvalg, der har været med til at søge midlerne, indkaldes, så de kan være med til at prioritere.
Måske bliver brugerbetalingen lidt højere.
De svageste grupper prioriteres højest iflg. centerrådet.
4. Fastansættelse af generalforsamling i 2017.
Det bliver d. 7/3-2017 kl. 13.30
5. Visionsdag for centerråd og medarbejdere – indhold.
Den afholdes d. 6/3-2016. Vibeke Arensbak guider os gennem dagen. Indhold og dagsorden
kommer i god tid inden dagen.
6. Hjertestarter-kursus.
Marianne har kontakt til Lone, som underviser på køreskoler i førstehjælp. Der satses på 3-4 kurser.
Midler søges hos Tryg-fonden, og svaret derfra kan forventes i marts måned.
Der findes et førstehjælpskorps i Egtved.
Børge Sørensen er med i den gruppe, som kan kaldes i tilfælde af et hjertestop, hvor
hjertestarteren skal hentes og bruges.
Beredskabet anbefaler ikke en folder – den kan være svær at holde ajourført, og beredskabet har
alle oplysninger, der er brug for (når der ringes 112).
Måske kan udviklingsrådet være behjælpelig med oplysning og information om de, der har
uddannelsen.
Kent er tovholder og kontakter udviklingsrådets formand inger Pabst.

7. Økonomi.
Ingen ændring siden sidst – dagcenter kommer til at gå i 0 og cafeen får overskud, som kan
overføres til 2017.
8. Vedligeholdelse af gulve og øvrige planer / ideer.
 Gulvet i cafeen og havestuen trænger til vedligehold. Der er et tilbud på PUR, men det vil
koste 25.000,- kr og holder 5 år. Ingeniør Ketty Kristiansen fra Vejle Kommune har
foreslået, at det måske kan betale sig at lægge venyl på gulvet i stedet for. Det bruges
mange steder nu om dage.
Anne undersøger mulighederne hos et gulvfirma.
 Fliserne ved gavlen af selve Egetoft er lagt om. Vældig fint stykke arbejde udført af Arne
Kristensen.
 1.salen ønskes åbnet mere op. Der er mange små rum. Førnævnte ingeniør har set på det
og fremsender tegninger med forslag.
 Sygeplejeklinik – ønskes her midt i byen – så folk selv kan booke en tid – sparer folks tid og
sygeplejerskens tid på landevejen. Forslag lige nu er at slå to baderum sammen.
 Romaskinen er i uorden. Billardklubben vil gerne give et tilskud til reparationen.
9. Evt.




Ingrid takker for opmærksomhed i forbindelse med hendes mand Bent Kaltoft´s bisættelse.
Til foråret er der igen arrangement – ”ingen skal spise alene”.
Julefrokosten er udsat til mødet i januar.

