Centerrådet, Egetoft
Møde i Centerrådet mandag den 13.maj 2019 kl. 8.30

Dagsorden.
1. Godkendelse af referatet fra 1.4.2019
godkendt
2. Orientering fra personalet
Egtved pigen dag – var rigtig godt besøgt også den stand Egetoft havde med.
3. Ombygning af 1.sal, er der reviderede tegninger?
Tove sender ansøgning til anlæg budget 2020 i denne uge (er sendt)
4. Evaluering – Fest- og kulturugen
Der var flere aktiviteter en der plejer at være. Der var også mere aktivitet omkring
Robert Hus, som også trak besøgende.
80-90 var med til den etniske dag.
Der var lingeri udstilling på Egetoft, det var en fin udstilling med mange ting.
5. Sommerens aktiviteter
Der er planlagt en del aktiviteter – kan ses i Områdebladet og på hjemmesiden.
6. Økonomi
Til orientering
Nyt fra Ældrerådet
Der var dialogmøde med seniorudvalget d. 10/4-19 med flg. emner:
• Budget 2020 – ingen besparelser, men forsat bidrag til 2% omfordelingspuljen. I Vejle kommune er
der ingen demografisk budgetregulering. Udviklingen følges tæt, og der bevilges budget i forhold til
det.
• Alle kommunens plejecentre demenssikres.
• Tilsynskonceptet blev drøftet.
• Boligpolitikken, hvor ældrerådet går meget ind for en fleksibel boligtype, som vil være indbydende for
alle aldersgrupper.
Acutpladser bevilges iflg. sundhedsloven og er gratis. Rehabiliterings- og aflastningspladser bevilges iflg.
serviceloven og der kan opkræves betaling for kost, vask og rengøringsmidler. Det er borgerens behov, der
afgør det.
Brandsikring af kommunens plejecentre er gennemgået (efter branden på et plejehjem, som kostede 3
personer livet) – alle er i orden – der blev dog givet dispensation til 6 af stederne.

FOA og kommunen er i færd med at gennemgå de forskellige opgaver indenfor plejefaget – kan nogen
opgaver løses af andre eller anderledes, når der mangler uddannede medarbejdere.
Inddragelse og samskabelse er overskriften for samarbejdet mellem kommunen og den frivillige verden.

7.

8. Eventuelt
•
•
•
•

Forsker foredrag, spændende hvor blandt andet Fremtidsfuldmagt og
behandlingstestamente blev drøftet. Ca. 30 deltog
Folkeoplysning om demens – der var ca. 15 deltog
Ulla Bille kommer den 26. maj og fortæller om hendes billeder.
Single klubben har været til Visens venner – der var ca. 20 der deltog

Næste møde er den 17. juni

