Referat fra centerrådsmødet 14.04.2014
Deltagere:
Anna Marie Bladtkramer, jens Møller, Villy Nielsen, Kent Jensen, Eva Søndergaard, Anna Pedersen, Grete
Jessen Hansen, Ingrid Laudal, Anna Marie Dahl.

1. Godkendelse af referat fra 10.03.2014.
Udleveret i dag (beklager tidspunktet) – er der kommentarer, så drøftes de næste gang.
Punkt 9. Preben Potempa fra kommunen har set på det revnede gulv i Aktiviteten. Det kan svejses,
så det gøres snarest, før der sker yderligere skade.
2. Lydproblemer i cafeen – løsningsforslag.
Forslag udarbejdes af Korsholm, som sender det til Potempa i kommunen, før vi får det.
Der kan sættes lyddæmpende baner på loft og vægge, så det kan gøres i etaper afhængig af
effekten.
3. Evaluering af fest- og kulturugen.
Kanon uge – festlig og fornøjelig og mange deltagere overalt.
Ingrid er tovholder på at lave en evaluering af ugen. Der skal fortælles om hver enkelt aktivitet,
hvilket kan bruges som PR. Måske er der en sjov lille detalje at berette om…
Der berettes om ugen på hjemmesiden.
Onsdagen = markedsdagen trak ikke så mange som tidligere og der blev ikke solgt ret meget. Denne
dag skal nytænkes.
Frivilligkontoret havde åbent den dag og hjalp mange med at søge om fritagelse for digital post.
De, der søgte var berettigede til det. Dette var en stor succes og der kom nogen, som ikke kendte til
Egetoft i forvejen, som nu måske kommer efterfølgende!
Fremover kan der ligge skemaer på kontoret hos Anne og Ingrid, som borgere kan udfylde og
derefter aflevere hos Kent på frivilligkontoret.
Datastuen hjælper de, der har en PC`er og frivilligkontoret hjælper de, der ikke har muligheden.
4. Økonomi.
Ingen ny opgørelse siden sidste møde.
5. Opfølgning på aktivitetslisten
Gulvet i aktiviteten kommer på listen og selve listen gennemgåes på næste møde.

6. Evt.
Eva og Villy (Kent kunne ikke den dag) hvad et møde med Villy Råhauge på Egtved skole for at
drøfte muligheden for gensidig hjælp.
En ide er, at store elever som en del af deres undervisningsplan kommer på Egetoft og underviser i
brugen af iPads.
Frivillige fra Egetoft kunne så hjælpe i forbindelse med motionsløb, sy dragter til deres revy, være
tanter i klasserne, etc, etc.
Villy ville tage det op på skolen og melde tilbage i løbet af maj måned.
Det drejer sig ikke om lektiehjælp, for det er en del af den nye helhedsskole reform.
Det var et yderst positivt møde.
Næste møde vil vi afklare / definere kompetenceområderne for henholdsvis datastuen,
frivilligkontoret og Egetoft repræsenteret ved centrrådet.
Refr.
AMDahl

