Referat fra centerrådsmødet mandag d. 16. juni 2014.06.18

1. Godkendelse af referat fra 12.05.2014.
Det er godkendt.
2. §18 midler – ændringsforslag fra senior-og voksenudvalget og orienteringsmøde om digital
ansøgningsskema.
 Indsigelse er sendt til politikerne, og der er fortsat lidt tvivl om muligheden for at give
kørselsgodtgørelse. I Egtved gives til den koordinerende frivillige og til de, som henter
svage borgere, når der f.eks er en udflugt, som de ønsker at deltage i.
 Formuestørrelsen øges lidt.
Digital ansøgningsskema, som bruges i forbindelse med §18 ansøgninger - informationsmøde d.
23/9-14 kl. 10-12 og igen kl. 14-16 for alle grupper. Der hvor der kommer en repræsentant fra
kommunen den dag og orienterer om det og processen. Frivilligkontoret involveres og er tilstede.
Når der søges §18 midler, skal gruppen være åben for alle – der kan ikke søges til ”lukkede”
grupper.
3. Afklare / definere kompetenceområderne for henholdsvis datastuen, frivilligkontoret og
centerrådet (punkt fra sidste møde).
Det er fint at afklare grænseområderne for opgaveløsningen, når der kommer tvivl. Det betyder, at
det er helt fint, som det er nu.
Har folk IT-problemer, henvises de til ældresagen v. Birthe Bjerg. Man kan sige, at små problemer
løses her eller under ældresagen og større problemer skal løses af fagfolk.
Det kunne dog være et godt signal udadtil og vise, hvor grænserne går. Er der om den konkrete
opgave, så drøftes det i de tilfælde.
Kent Jensen, Jens Møller og Ingrid Laudal lavet et udkast til et organisationsdiagram (elelr lign.),
som drøftes på næste møde.
4. Økonomi.
 Der er et lille underskud, som forventes at være udlignet i løbet af de næste par måneder.
 Der er uorden i det elektriske system til døren og dermed alarmen, så der bruges penge på
denne reparation. Skaden er forårsaget af et lynnedslag i maj måned, så det kører som en
forsikringssag.
 Prisen på øl og vand hæves fra 13,- kr til 15,- kr.
 Gulvet i aktiviteten skal laves i løbet af sommeren – der er store revner i gulvet.

5. Opfølgning på aktivitetslisten.
 Lydisolering i cafeen – hvordan går det med det – er der kommet tilbud? AMD følger op.
 Stigruppen – der ”kører” bare – med flittige folk til at holde stierne og flis, som Kent hat fået
penge til.
6. Evt.
Næste møde afholdes d. 11/8-2014.
Der holdes sommerferie i juli måned.
Refr.
Anna Marie Dahl

