Referat fra centerrådsmødet mandag d. 13. marts 2017.

1. Valg af formand.
Villy Nielsen er valgt som formand.
2. Valg af næstformand.
Eva Søndergård er valgt som næstformand.
3. Valg af økonomisk ansvarlig og suppleant.
• Villy Nielsen er ansvarlig med Anna Pedersen som suppleant for kontoen med de midler,
der kom ind i forbindelse med fødselsdagen og de midler, der kommer fra §18 midlerne.
• Kontoudtoget blev udleveret. Udgifterne er mest brugt til transport og entre i forbindelse
med alle de arrangerede ture.
• Ansøgningerne til §18 midlerne skrives i samarbejde mellem medarbejderne og de frivillige
grupper, hvortil pengene søges. Medarbejderne laver regnskaberne.
• Pengene står i Sydbank, og de er en nem samarbejdspartner.
• Sangholdet og spiseholdet har deres egen konto.
• Mange foreninger har fået færre §18 midler. Bl.a. har flere venneforeninger på
plejecentrene ingen midler fået. Begrundelsen er ikke helt klar.
4. Godkendelse af referat fra 20.02.2017.
• Det er godkendt med den rettelse, at det er Anny Fyhn, som underholder i forbindelse med
dagen ”ingen skal spise alene”.
• Alle aftaler er på plads – ældresagen har helt styr på det.
5. Danmark spiser sammen.
• Der uddeles en form for postkort med invitationen til arrangementet. Bl.a. hjemmeplejen
deler dem ud.
• Der bliver en lille egenbetaling. Den bliver ikke stor, idet der er kommet lidt flere penge til
arrangementet.
• Villy er toastmaster.
6. Visionsdagen og generalforsamlingen.
• Rigtig god og livlig dag. Den blev styret med tydelig og nænsom hånd af Vibeke Arensbak.
• Der kom måske ikke det helt nye ud af det, men til gengæld blev der igangsatte konkrete
initiativer.
• Det ene initiativ var kontakten til pressen, og journalisten var på Egetoft allerede i fredags,
hvor han snakkede med de, der kommer på Egetoft – med fokus på weekend-aktiviteter
og mulighederne for +60 årige på Egetoft.
• Egtved posten kører et tema ”seniorliv”, som Egetoft dermed bliver en naturlig del af.
Journalisten skriver bl.a. om salathold og spanskundervisning.
• UCL (studerende) har et projekt på Egetoft, og det vil journalisten også gerne skrive om.

•

En fast klumme i Egtved Posten – det kan så ikke lade sig gøre. Så medarbejderne / HRgruppen med Eva i spidsen må så selv skrive eller kontakte Egtved Posten med jævne
mellemrum.

7. Økonomi.
• Overskuddet over de sidste to år på 130.000,- kr. kan bruges til det, som centerråd og
medarbejdere bliver enige om. Flg. to projekter er på bedding – nemlig nyt gulv i cafeen og
ændring af 1. salen. Derudover kan der jo også bruges nogen af midlerne til weekendaktiviteterne, hvis det vurderes nødvendigt.
• Mobil-pay er ikke besluttet endnu. Muligheden er der, men det er dyrt i drift.
Medarbejderne vil undersøge hos de, der har det, hvordan det fungerer, og hvad det
koster. Holmegården har mobil-pay.
• Måske kunne mobil-pay bruges i forbindelse med den konto, som Villy er ansvarlig for – det
er en ”privat” konto og ikke en kommunal, som har andre regler, og som skal tilknyttes
kasseapparatet.

8. Eventuelt.
Weekend aktiviterne – de fleste er en succes. Det er også en succes, når der er omkring 10
deltagere i en spis-sammen herhjemme på Egetoft. Når der er ca. det antal, så har man mulighed
for at tale med alle og man føler sig som en del af en gruppe – JES!
Parkeringspladser ved Parkvej må gerne benyttes af de, der arbejder på Egetoft og de, der benytter
Egetoft og deriblandt værkstedet.
Der er lavet aftale med Domea`s driftschef Torben Rødnes , og han informerer de involverede
beboerne.
Opstregning af parkeringspladserne ved Kirkevej sker, når der kommer mere varme i vejret.
Det kunne være godt med lidt mere plads – i hvert fald de pladser, der er langs med indkørslen.
Måske kunne det lille (fine tilplantede) stykke jord ved vejen medinddrages.
Anne kontakter Torben Rødnes og laver en konkret aftale.
Tak for godt og inspirerende samarbejde.
Anna Marie Dahl

