Centerrådet, Egetoft
Møde i Centerrådet mandag den 14. maj 2018 2018 kl.8.30

Dagsorden.
1. Godkendelse af referat fra den 9.04.2018
Godkendt.
2. Visionsdagen, opfølgning (referat er udsendt)
Det var en god dag, hvor der blev drøftet hvad der sker på Egetoft. Der skal holdes
fast og følges op på det der står i ”Blomsten” , så opfølgningen på Blomsten skal
være et fast punkt på dagsorden fremadrettet.
3. Husorden og priser på leje af lokaler, 2 bilag vedhæftet.
Husorden og priser er tilrettet og det sendes i høring.
4. Weekendaktiviteter.
Til Egtved pigens dag deltog Egetoft også. Dagen var godt besøgt.
3. juni er der udflugt til Odense.
Der er arrangeret weekendture hen over sommeren.
5. Økonomi.
Der kan evt. bruges midler på f.eks. rollator tur. Midlerne skal bruges til en bus så
man evt. kan køre ud et sted og gå en tur. Det kan også være muligt at låne bus på
Hejlskov.
6. Eventuelt.
• Frivillighedstur den 31. maj – det bliver fint med tilmeldinger.
• Der er indrettet sygeplejeklinik i rummet ovenpå hvor der står en briks,
foruden dette skal det store badeværelse indrettes med stol der kan bruges
når borger skal have forbinding skiftet.
• Datastuen har haft afslutning, der har været 275 deltagere i alt på forskellige
hold i årets løb.
• Førstehjælpskurser. Der har været 16 deltagere på de 2 første hold kun 5 på
det næste. På holde 4 er der tilmeldt 13, så der er endnu ledige pladser. Der
blev drøftet at der gerne må gøres mere reklame for kurset.
• NYT fra Ældrerådet:
• Der arbejdes med at installere Wi-Fi på alle plejecentre.
• Der er ved at blive beskreven en pårørende politik i Vejle Kommune.
• Der arbejdes med at frivillige der levere frivilligt arbejde i kommunen skal
være forsikret. Forventes på plads den 1. juli i år.
• Plejeboligbyggeriet drøftet, ældrerådet tages med på råd.
• 8. og 9. juni er der folkemøde i Vejle

•
•
•

Hvis der er overskydende budgetmidler ønsker ældrerådet at midlerne
forbliver i seniorområdet.
Muligheden for billiger busbilletter til seniorer drøftet.
Det nære sundhedsvæsen drøftet

Næste møde 11. juni

Centerrådet

