Referat fra centerrådsmøde på Egetoft d. 14. september 2015.
Deltagere:
Grete Jessen Hansen, Anna Pedersen, Kent Jensen, Anne Østerberg, Villy Nielsen, jens Møller,
Anna Marie Bladtkramer, Eva Søndergård, Anna Marie Dahl.

1. Godkendelse af referat fra d. 10/8-2015
Det er godkendt.
2. Egetoft´s 10-års fødselsdag d. 1. november og forslag til dagens forløb.
Anne har fået tilbagemelding fra de fleste, som er blevet spurgt om at holde et lille indlæg.
Centerrådet skal afslutte dagen på festligste vis!
Butikkerne i Egtved by er åbne den dag, hvilket kun kan være en fordel for alle parter.
Arbejdsgruppen arbejder videre med dagens program.
3. §18 midler i indeværende år.
Nogle af grupperne har brugt deres midler og andre har fortsat noget til rest.
Kanoturen og kunstturen blev aflyst pga for få tilmeldte.
Resten af de mange ture blev gennemført med stor tilslutning.
Konklusion – pengene er brugt til de formål, de er søgt til. Resterende midler søges overført til
næste år.
Det bliver ikke mange penge, for der er en plan i forhold til de ubrugte midler her i efteråret.
Den nye aktivitet rollator-ralley var en superhyggelig og god aktivitet.
4. §18 midler – ansøgninger til 2016.
Der skal søges senest d. 1/11-2015.
5. Belysning – evt. udskiftning.
Det er gamle lamper og gamle pærer, så lyset er ikke for godt nogens steder.
Måske kan vi komme ind under en energibesparende pulje. Det undersøges nærmere.
Der er ofte lys i værkstedet om natten – glemmer man at slukke??? Det undersøges.
Det kunne være godt med dæmpende lys!
6. Fliser ved indgangsparti.
Til venstre for trappen gror planterne ikke for godt pga tørke. Det ville være en god ide at få dem
fjernet og lagt fliser.
Anne spørger de frivillige, som kan være behjælpelig med denne opgave.
7. Gulvbelægningen i aktivitetslokalet.
Det revner nu for alvor.

Der er bestilt ny gulvbelægning. Mon der er erstatning at få, for det er følger efter vandskaden i
2011
8. Opfølgning på aktivitetslisten.
Hjertestarter og i den forbindelse kursus i førstehjælp – det arbejdes der på i samarbejde med
Hejlskov.
9. Evt.










Hvor langt er vi med mobil pay – det arbejdes der på centralt.
Flagstangen skal vaskes før fødselsdagen. Peter Beck Rasmussen spørges om hjælp.
Orangeri på Hejlskov – der holdes indvielse d. 3. oktober.
Utæt tag over Egestuen – der rykkes for et syn derpå.
Der er også en del mos på tagene, som det kunne være godt, at de også så på.
Datastuen – udviklingen er, at det er de korte kurser, der er flest af.
D. 8. oktober er der et arrangement i Vejle i anledning af ældredagen 1. oktober.
Stenen og vandet – der er noget galt, som Peter Søgård ser på.
Brandbjerg Højskole kommer på besøg d. 1/10-2015.

Refr.
AMDahl

