Referat fra centerrådsmøde 13.04.2015.

Konstituerende møde.
1. Valg af formand, næstformand og økonomisk ansvarlig.
Disse tre punkter udsættes indtil rådet er fuldtalligt.
2. Godkendelse af referat fra 9/3-15.
Det er med beklagelse ikke sendt rundt, hvilket det er nu.
3. Økonomi.
Indtægter og udgifter er som sidste år ved denne tid. Indtægten er lidt højere i marts måned.
Der er ikke de store udsving. Der er indkøbt to spiseborde til cafeen.
Der blæser positive politiske vinde, og der forventes ikke besparelser.
4. Banken / evt. køb af pengeskab.
Det er et problem, at Egetoft ligger inde med rimelig store beløb i forbindelse med billetsalg, og der
er langt til en bank, hvor pengene kan sættes ind.
Kan denne model ikke lade sig gøre, flyttes kontoen til Middelfart Sparekasse i Ødsted (flytter
forhåbentlig ikke).
To centerrådsmedlemmer skal kunne betale regninger, for busselskabet sender regning efter hver
enkelt bustur. Det er gør Villy og Anna på nuværende tidspunkt.
Villy vil også gøre det sådan, at medarbejderne kan se bevægelserne på kontoen (§18 midler).
Anne køber pengeskab – ikke en af de dyreste.
5. Fest- og kulturugen – evaluering.
Det gik som vanligt supergodt (travlt).
Der er dog noget, som kan gøres endnu bedre:
 Torsdagsforedraget flyttes til tirsdag, og alle hold aflyses (forstyrrer).
 Ingen købte heldagsbilletter, så det ændres.
 Flytte åbent hus til lørdag, så de, der er på arbejdsmarkedet, har en mulighed for at komme
forbi.
 Festugefrokosten blev købt af ca. 65 personer, så det er godt nok.
 Udflugten sammen med museumsforeningen var en succes, så den skulle gerne gentages.

6. Priser i cafeen.
Prisstigninger er på vej. Forslag fremlægges på majmødet.

7. Opfølgning på aktivitetslisten.
Ikke noget nyt.
8. Evt.





Udviklingsstrategi har været i høring, og centerrådet støtter den.
Det lugter i perioder frygteligt ovenpå. Næste gang, det opleves, tilkaldes smeden acut!
Ansøgning hos Nykredit til nye borde – afslag – øv!
Fordøren har igen, igen været i uorden. Den repareres under garantien. Hvis det sker igen, så
udskiftes indmaden til noget mere driftssikkert.
 Udviklingsrådet har drøftet udviklingsmuligheder på Roberthus – måske kan medlemmer fra
Egetoft yde en støttende funktion.
 Det foreslåes, at nogen af træningsholdene på Egetoft flyttes til Hejlskov i deres fine nye
træningslokaliteter. Det skal være den målgruppe, der ”passer” til de, der kommer på
Hejlskov. Dette drøftes og kunne måske afprøves til sommer, hvor der ikke er personale på
Egetoft (de er på udflugter rundt i landet).

