Centerrådet, Egetoft
Møde i Centerrådet mandag den 18. februar 2019 kl. 8.30

Dagsorden.
1. Godkendelse af referatet fra 14.01.2019
Godkendt
2. Planlægning af visionsdagen 2019 (18.03. kl. 9.00-1300)
Program for dagen er:
Kl. 9.00 – kaffe/rundstykker
Kl. 9.30 – Helle Brinch omkring tanker og visioner for Egetoft.
Kl. 10.30- Der drøftes videre i centerrådet om hvad der kan arbejdes videre med i
forhold til Helles input. Forslag om at der også sættes fokus på helbredstilstanden
hos +65. helbredstilstanden er nemlig ikke blevet bedre i de senere år. Vi kan derfor
drøfte evt. tiltag som Egetoft kan gøre i den anledning.
Kl. 12.30 frokost

3. Orientering fra personalet
Den 9. marts er der ”spilledag” på Egetoft.
Fest og kulturugen er planlagt med følgende fra Egetoft:
Onsdaq den 27. februar kl. 19.00 er der plakatafsløring på Egetoft, der er gratis
kaffe og kage.
6. og 7. april – udstilling af gammelt undertøj og maleriudstilling af Ingeborg.
Søndag frokost med æggekage.
8. april – cykeltur til Vejle. Det er frivilligt om man cykler tilbage og ellers kan bussen
tages. Madpakker spises i Mariehaven.
9. april – syng med Sangholdet.
10. april – på udflugt i Silkeborgområdet, hvor 3 forskellige kunstnere skal besøges.
Der serveres smørrebrød til frokost.
11. april – Påskefrokost med underholdning.
12. og 13. april ingen arrangementer
14. april – Etnisk spisning på Egetoft.
4. Arrangement om GOD HØRELSE
Bilag
Centerrådet arrangere en eftermiddag. Marianne planlægger videre.
5 Planlægning af generalforsamling 2019 (4..03. kl 13.30)

Generalforsamlingen er kl. 14.00
På Valg er: Eva, Britt og Anne. Alle 3 modtager genvalg.
6 Økonomi
Der er en bunden opgave i at der skal findes en besparelse i forhold til
Moderniserings og effektiviserings bidrag. Område Vest skal i 2019 finde 390.00 kr.
som en varig besparelse. Der er på lokal MED fremsat et forslag om at det skal
findes på de åbne dagcentre. Det betyder at forslaget går på at Egetoft i år får
budgettet nedskrevet med 113.000 kr. det giver ikke anledning til andre ændringer.
Vi afventer om forslaget vedtages.
7 Nyt fra Ældrerådet
Udgår da Anne Marie ikke er med til mødet
8. Eventuelt
• Der er et forslag om at der skrives lidt om de forskellige aktiviteter i
Områdebladet. Der bliver enighed om at det kommer til at fylde for meget i
områdebladet og at det i stedet kunne gøres som opslag på opslagstavlen og
også på hjemmesiden hvor der kunne beskrives om de forskellige aktiviteter på
en temaside.

