Centerrådet, Egetoft
Møde i Centerrådet mandag den 17. februar 2020 kl. 8.30

Dagsorden.

1. Godkendelse af referatet fra 13.01.2020
2. Orientering fra personalet
Er taget med i de efterfølgende punkter
3. Visionsdag (22.04)
Indhold
Fællesskabskoordinator Dorte Bladt er blevet spurgt om hun vil komme
med et oplæg. Villy drøfter det med hende. At spørge en højskolelærer
er lige nu ikke aktuelt, men vi kan vende tilbage hvis det bliver
nødvendigt.
4. Træfigurerne
Hardy, Villy, Åse og Ove, vil gerne hjælpe med at gøre figurerne i stand
igen. Det venter lige på lidt bedre vejr.
5. Frivilligprisen – kan/skal vi finde en ny model?
Er drøftet. De senere år har der ikke været mange indstillinger. Frivillig
dagen skal ses som en påskønnelse til alle. Frivilligprisen sættes i bero.
Der er frivilligdag den 6. maj.
6. Træskulpturerne
Vi har fået flere, der gerne vil hjælpe med renovering og opsætning
Se punkt 4
7. Flagstangen
1 har meldt sig som flaghejser
Flagstangen er repareret og Ove vil hejse flaget på de officielle
Flagdage. Hvis holdene derudover vil have flaget hejst, står de selv
for at hejse flaget og tage det ned.
Trine vil når vejret bliver bedre, sørger for at flagstangen gøres ren.
8. Blomsten
Er drøftet og tilrettet.
9. Økonomi
Der er tildelt 120.000 kr. fra §18. Desuden har Egetoft modtaget 2000 kr til

Rolatorholdet og 2000 kr. til Egetoft. Begge summer kommer fra familieudvalget i
Egtved, fordi denne gruppe er nedlagt.
10. Nyt fra Ældrerådet
•
Formanden Svend Egon Christensen har været til møde med ældresagen,
som gerne vil samarbejde med ældrerådet. Der er ingen konkrete aftaler på
nuværende tidspunkt – dog har ældresagen tilkendegivet, at de kan stille
medtilforordnede personer i forbindelse med fremmødevalg til næste ældreråd.
• Svend Egon har ligeledes været til møde i regionsældrerådet. Nogen i dette råd har
ønsket, at dette råd også blev lovbefalet. Det ønsker et flertal dog ikke, idet der ikke
skal være yderligere et niveau.
• Torsdag d. 4. juni er der folkemøde i Vejle og temaet er – vi bygger bro.
• Seniorbofællesskaber blev drøftet – der er afholdt 2 møder om det, og der afventer
møde i Egtved og Jelling (Hans Erik Pedersen og undertegnede deltager i Egtved).
Beboerne i sådanne bofællesskaber sæter selv rammerne.
• Stensvang. Det er nu besluttet at åbne de ledige boliger = visiteret bofællesskab for
ældre. Det bliver et pilotprojekt og skal evalueres efter 2 år. Der vil blive ansat en
fællesskabskoordinator, og denne funktion evalueres efter ½ år.
Visitationskriterier og målgruppe blev fremlagt, og høringssvaret er positivt.
Ældrerådet ser positivt på. At svage ældre uden netværk også hermed kan
tilgodeses og det følger godt i tråd med ensomhedsproblemstillingen, som Vejle
kommune arbejder med. Køkkenerne i lejlighederne skal opkvalificeres, hvilket
Domea er velvilligt indstillet på at gøre. Dog skal man være opmærksom på
økonomien, så en pensionist med folkepension kan få råd til at bo der.
• Synlighed på plejehjem og aktivitetscentre – ældrerådet ønsker foreløbig at få lov til
at hænge en plakat op med oplysninger på alle ældrerådsmedlemmerne. Dette
drøftes med Helle Brinch.
Under evt. blev flg. drøfter:
• Frivillige opgaver – der er løses mange forskellige opgaver – drøftes på et senere
tidspunkt i rådet.
• Tandpleje og hvordan holdes øje med beboeres tandstatus – Helle Brinch spørges.
• Livets afslutning / udsyngning – hvordan foregår det på Vejle kommunes
plejehjem(nogen har oplevet uheldig og respektløse måder på andre kommuners
plejehjem) – Helle spørges.

11. Eventuelt
• Væveholdet har søgt om ca. 3000 kr til forskellige redskaber til væveholdet.
Blev drøftet, men der gives et afslag med begrundelse i at de andre hold på Egetoft,
selv skal finde økonomi til at afholde den slags. F.eks.får EDB-holdet 20 kr. hver
gang der er en der skal have hjælp med noget. Billardholdet og træværkstedet
betaler et lille beløb hver gang de mødes. Det giver disse hold mulighed for at købe
nye ting til holdet. Væveholdet opfordres til at få lavet en sådan aftale. Desuden bør

det nedskrives at det der står på Egetoft vedr. vævene tilfalder Egetoft hvis holdet
stopper. Brit vil arbejde med dette.

