Referat fra centerledermødet på Egetoft mandag d. 14. december 2015.
Deltagere: Villy Nielsen, Anna Marie Bladtkramer, Grete Jessen Hansen, Kent Jensen, Jens Møller, Anna
Pedersen, Anne Østerberg, Anna Marie Dahl.
Dagsorden.
1. Godkendelse af referat fra 9/11-2015.
Det er godkendt.
2. §18 midler (endelig beslutning d. 16/12).
Det er indstillet at bevilge Egetoft (og Hejlskov) de ansøgte beløb. Indstillingen plejer at gå
igennem, så vi forventer at få beløbene. De forskellige grupper kan få oplysningerne hos Anne og
Villy.
Frivilligcenter har fået 21.000,- kr, hvilket er ca. det, de plejer at få, så det er også fint.
Alle siger tak til……..
3. Økonomi.
Den ser fortsat rigtig god ud – alle bidrager, så der er + på kontoen i såvel dagcenter som cafe`.
Der vil gå svind i pengene, når gulvet i aktivitetsstuen renoveres. Teknisk afdeling v. Karsten Fihl
involveres. Han skal være med til at vurdere risikoen for vandindtrængning udefra.
4. Gulv i aktiviteten.
Se under punkt 3.
Derudover er gulvarbejderne gået i gang, så det skulle gerne være færdigt, når huset åbner efter jul
og nytår.
Villy og Anna Marie er kontaktpersonerne i den mellemliggende periode.
5. Fastsættelse af dato for visionsdagen.
Det bliver d. 22/2-16 kl 9-12.
Ideer til indput på dagen modtages af Villy, som laver dagsorden til det.
6. Opfølgning på aktivitetslisten.
 Den rettes til at Kent (det er nu et godt overblik at have).
 Datastuen – deres mål er, at folk har egen computer med, så der kun er 3-4 stationære
computere. Derfor skal der kun købes få computere, når de gamle og udtjente computere
skal udskiftes.
 Vandet i kælderen kunne skyldes murbrokker i rensebrønden lige udenfor kælderen!
 1. hjælp / hjertestarter – Kent kontakter beredskabet.

7. Evt.
Vingstedmessen – det gik så fint, med repræsentanter for frivilligcenter og Egetoft.
Brugsen indsamling har givet 1166,67 kr til stigruppe og værktøjskasse.
Der arbejdes på, at de bliver en del af Egetofts frivilliggruppe. Disse frivillige gør også en
kæmpeindsats.
D. 9. januar kl. 13 – 17 er der foreningernes marked og foredrag på Roberthus, arrangeret af
udvikllingsråd og bibliotek.
Samskabelse – der samarbejdes med skolen – at frivillige hjælper, når der er arrangementer på
skolen, som kræver hjælp – af frivillige.
Refr.
Anna Marie Dahl

