Centerrådet, Egetoft
Møde i Centerrådet mandag den 14. august 2017 kl.8.30
Deltagere: Villy, Eva, Anna, Britt, Anna Marie, Jens, Grethe, Ingrid
Dagsorden.
1. Godkendelse af referatet fra 19. juni 2017
2. Sommerens aktiviteter/ture:
Rolatorrally er afsluttet for denne sæson, der har været afviklet 5 busture til steder hvor der har
været mulighed for at gå med rollator. 2 gange er turen gået fra Egetoft og til Byparken. Aktiviteten
har været en stor succes, med 11 deltagere + 4 frivillige hjælpere. Altid festligt og fornøjeligt. Der
ansøges om penge til næste år.
For foreningen Netværket som afholder frivilligdagen er der penge tilbage, vi undersøger om de
skal sendes tilbage og hvordan, eller de kan overføres til næste år.
3. Regulering af priser i cafeen:
Der er indkøbt krus, som skal erstatte glas med kaffe og the. Prisen for et krus kaffe/the er kr. 10,og en kop 7,4. Parkeringsforholdene omkring Egetoft:
Der er fortsat problemer med parkering på pladsen mod Parkvej, hvor nogle forsat bliver udsat for
overfusning af ubehagelig karakter.
Centerrådet vil bede Tove tage kontakt til Domea for en afklaring, og samtidig se på pladsen mod
Kirkevej og evt. reservere til beboerne de rigtige steder.
5. PR- aktivitet (fra ”Visionsdagen”)
Vi er godt i gang med PR fremstød bl.a. har vi deltaget med en stand til Egtved Pigens Dag.
Søndag d.27. aug. deltager vi i MØD Egtved. Vi vil være sammen med frivilligkontoret på
Roberthus og dele kaffebilletter ud både der og i byen til gratis kaffe på Egetoft. Flere har sagt ja til
at hjælpe både på Roberthus og Egetoft.
6. Weekendaktiviteter – hvordan går det?
Der er fortsat ikke så mange med på turene når de er placeret om søndagen. Vi har haft
søndagsture hver 14 dag i juli og aug. med henholdsvis 19 – 16 - 18 deltagere. Den sidste tur til
Præstbjerg havde 26 deltagere.
7. Økonomi:
Der er sat nye flugtvejsskilte med LED pærer op pris kr. 13.000,- i alt
8. Eventuelt:
Der afholdes opstillingsmøde til ældrerådsvalget på Egetoft torsdag d. 24.aug.
Frivilligkontoret, datastuen og Egetoft vil være behjælpelig ved at så mange som muligt får stemt
digitalt til valget.
Egetoft skal hen over efteråret være vært for en række It – formidlingskurser for vejledere fra hele
Vejle kommune.
Billard har foræret Egetoft en gasgrill.
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