Referat fra centerrådsmødet mandag d. 13.01.2014.
Deltagere:
Villy Nielsen, Jens Møller, Anna Marie Bladtkramer, Kent Jensen, Anna Pedersen, Grete Jessen
Hansen (repr. for ældrerådet), Ingrid Laudal, Anna Marie Dahl.
1. Godkendelse af referat fra 9. december 2013.
Det er godkendt.
2. §18 midler – hvordan gik det.
Der er afsat 1,2 mill. Kr til ældreområdet.
På Egetoft fik vi følgende – nemlig sangholdet, kr. 10.000 og spis sammen holdet kr.
10.000. Stigruppen kr. 11.500. Sommerforeningen, kr. 19.175. Egetoft`s netværk, kr.
21.000. Oasen, 20.800 og sundhedsinitiativet, kr. 15.600. Kunst og kultur, kr. 8.200,og
derudover 12.000,- til træværkstedet.
Desværre fik ældre hjælper ældre ikke ret mange penge.
Denne gang skulle det specificeres mere ud, hvordan pengene var og skulle bruges, og
det er vigtigt at holde sig indenfor den ramme, man har søgt midlerne til.
Midlerne må ikke bruges til flg.:
 Aktiviteter, der finder sted uden for Danmark
 Forplejning.
 Kørsel til og fra aktiviteten (taxalignende kørsel).
 Dækning af underskud i 2013.
 Etablerings- og ombygningsomkostninger.
 Fast husleje.
 Erkendtligheder i form af eksempelvis gavekort, blomster, vin, fester, mv.
3. Økonomi – hvordan ser den ud.
Det endelige regnskab kommer i løbet af februar måned.
Overskuddet fra 2012 er brugt til nyt nøglesystem og det eventuelle overskud i 2013 er brugt
til ny gulvbelægning på 1. sal.
4. Nyt låsesystem.
Der er i øjeblikket ved at blive sat ny ” adgangskontrol ” op i huset, det vil sige at alle der i
dag har en nøgle skal have en brik, alle nøgle bærer får et brev hvor der er beskrivelse af
hvordan man kommer ind. For de der er vant til at låne en nøgle bliver der fremadrettet et
depositum på 50,- når der afhentes en nøglebrik, pengene bliver betalt tilbage når brikken
afleveres igen.
5. Visionsdagen.
Det bliver d. 18/2-14 kl. 12.00 – 16.00 startende med en let frokost.
Områdeleder Anne-Marie Bentzen deltager.
6. Fest- og kulturugen (uge 15).
Lørdag, søndag, mandag - udstilling af pileflet v. Bodil Sparre.
Mandag – en eller to busture + travetur v. Per Høgsberg.

Tirsdag – tur til Ribe i samarbejde med museumsforeningen, som står for guidning og
Egetoft sørger for transport (§18 midler).
Onsdag –åben hus for alle hold.
Torsdag – Foredrag v. Nis Bosdahl og derefter påskefrokost og denne gang i samarbejde
med pensionistforeningen, som har søgt midler i kulturudvalget.
Fredag – ”almindelig” fællesspisning.
7. Frivilligfesten – flyttes til efteråret??
Det er en aftale, og det bliver d. 24 oktober 2014.
Frivilligprisen uddeles, og holdene vil blive adviseret i god tid, så de kan overveje, hvem der
skal indstilles til den.
8. Opfølgning på aktivitetslisten.
Der er ingen store hængepartier på nuværende tidspunkt.
Refr.
A;Dahl

