Referat af centerrådsmødet mandag d. 14. november 2016.

1. Godkendelse af referat fra 10.10.2016.
Det er godkendt.
Centerrådet har sendt bårebuket til Ingrids mands bisættelse og kondolerer.
2. Værdighedsmidlerne og dermed weekendaktiviteter – hvordan går det?
 Det går godt – sidste weekend var der spilledag lørdag med ca. 10 deltagere og om
søndagen gik turen til Fanø med en fuld bus (og endda nogen på venteliste).
 Denne weekend var julemarkedet flyttet til lørdag, og der kommer flere og ”nye”
mennesker, så det er en succes, at der er åbent i weekender. Der blev ikke flaget pga flaget
var frosset fast.
 Næste gang er det turen til Tirsbæk gods, hvor frokosten indtages før turen går dertil.
Resten af året er det foreninger, der afholder arrangementer i weekenderne, for nu
begynder julefrokosterne at løbe af stablen.
 Turen til Geografisk have kunne ikke samle nok deltagere, så den blev aflyst.
Det gode ved weekendåbning er, at der kommer folk, som ikke plejer at komme på Egetoft, hvilket
er en supergo´ ting. Politikernes ønske om den udvidede åbningstid ”bærer frugt”.
Personalets arbejdstid er fordelt, så de nu har nogen fridage i bytte med arbejde lørdag og søndag.
3. Frivilligdag 2017 – forslag til indhold.
Tur til Givskud blev for dyrt. Der er to modeller i spil. Afgørelsen træffes, når afgørelsen om §18
midlerne er truffet i december måned.
4. Ny medarbejder – kombination køkken / aktivitet.
Trine Blåbjerg er ansat 30 t/uge fra 1/12-2016. Trine er udlært slagter og har arbejdet i
delikatesseforretning og med mad i det hele taget, så det er bl.a. denne kvalitet, der skal
”udnyttes”. Trine præsenteres på mødet i december.
Bente og Trine deles om weekend arbejde. Lone fortsætter uændret i hverdagene.
5. Stikkontakt i skuret til opladning af stigruppens maskiner.
Selvfølgelig – elektriker bestilles.
6. Hjertestarter.
Blev brugt for nylig – flot arbejde.
Villy står på listen, der kan kaldes, hvis nogen flader om. Villy synes, han bor lige langt nok væk.
Det aftales, at nogen af dem, der bor tæt på Egetoft, spørges, om de vil stå på listen (hos
alarmcentralen).
Ole Bladtkramer spørges og to mere – Anna Marie Bladtkramer har opgaven og snakker med Kent
Jensen.

Førstehjælpskursus bliver arrangeret i nærmeste fremtid. Marianne langgård er tovholder på denne
opgave.
7. Økonomi
Cafe` Egetoft har lige nu et overskud på 55.000,- kr og et forventet overskud på 78.000,- kr
Dagcenter har lige et overskud på 15.000,- kr og et forventet overskud på 50.000,- kr.
Træningsrummet trænger ti len renovering / fornyelse af maskiner. Det var aftalen, at der skulle
laves en plan / ønskeliste sammen med terapeuterne. Anne er tovholder på denne opgave.
Kunne pladsen på 1. sal udnyttes bedre. Der er meget spildplads. Problemet var, at
brandmyndighederne krævede det antal branddøre og vægge, som der er nu.
AMD kontakter kommunens arkitekt.
8. Opfølgning på aktivitetslisten.
 Fliserne ved gavlen – håndværker er på vej (denne mandag), så det aftales, hvad der skal
gøres.
 Et vindue i datastuen er revnet. Reparation eller udskiftning er bestilt.
 Optimering af lyskilderne og dermed besparelse – der er kommet et tilbud på 92.000,- kr.
 Kommunen kontaktes – Anne og AMD er tovholder på denne opgave.

9. Evt.
Radioen i træningsrummet er stjålet (den er ellers ikke helt ny). Eva ser efter en anden radio i
genbrug og ellers har AMD måske en stående – alternativt købes der en ny radio, for terapeuterne
kan ikke undvære den. Der er købt en højtaler til telefonen her på Egetoft, men den kan
terapeuterne ikke bruge.
Eva deltog i udviklingsrådets møde om udvikling af området ved Egtvedpigens grav og tiltrækning af
turister til området i det hele taget. Her fra Egetoft kan vi ikke byde ind med mere end hvad
stigruppen allerede tilbyder, hvilket er flot arbejde, de leverer om sommeren.
Der mangler et spisested og overnatning, hvor der dog nu er en mulighed ved Statoil.
Der mangler skiltning ved byens indkørsler.
Undertegnede Anna Marie Dahl stopper til april for at gå på pension.
Refr.
AMDahl

