Referat fra centerrådsmøde mandag d. 20. 2. 2017.

1. Godkendelse af referat fra 9. januar 2017.
Det er godkendt.
2. Forslag til ombygning af 1. sal.
Ingeniør i kommunen har tegnet et forslag til en ombygning på 1. sal, så der bliver færre rum og
dermed åbnet mere op.
Eva, Villy og Anne har vurderet første forslag og have nogle ændringsforslag. Der kommer et nyt
forslag og også et prisforslag.
Bl.a. kunne det være meget fint, hvis der blev bygget op i kip, så prisoverslaget bliver både med og
uden kip.
Økonomi:
Overskuddet fra cafeen kan bruges (kan måske kræve flere års ”opsparing”) og / eller
Der søges hos kommunen, hvilket kræver et medfølgende notat med begrundelser.
3. Samarbejde med frivilligcenteret.
 Samarbejdet fungerer upåklageligt. Det er svært at få nye medlemmer / suppleanter, så nu
hjælper Marianne Langgård med nogen af de administrative opgaver. Det er ofte
medarbejderne, der får henvendelser, så det falder ret naturligt at hjælpes ad, så det gode
samarbejde mellem frivilligcenteret og medarbejderne fortsætter.
 Skolevenner – det er frivilligcenteret, der er tovholder på denne opgave.
 Det er næsten kun Egtved-området, som frivilligcenteret dækker på nuværende tidspunkt.
 Ødsted mangler frivillige, hvilket der arbejdes videre. Det skal være lokale kræfter. Hans
Erik Pedersen vil være behjælpelig.
 Frivilligcenteret fik 23.000,- kr fra §18 og heraf blev de 8000,- kr brugt til annoncering.
Denne annoncering giver meget få frivillige og respons, så fremover samarbejdes der med
Egetoft i forhold til omtale i aviser og Egtved Posten.
 Midlerne kan være med til at holde aktiviteter i gang (f.eks weekend-aktiviteter), så folk
oplever at få noget for pengene. Frivilligcenteret og Egetoft er faktisk to sider af samme sag
– til gavn for alle parter.
 Samarbejdet med pensionistforeningen bliver fremover kombineret med frivilligcenteret
/Egetoft.

4. Omklædningsrum til køkkenpersonalet.
De må faktisk ikke klæde om i samme rum, som der er toilet.
Det løses ved at flytte omklædningen til det baderum, der kommer tættest på køkkenet. Der flyttes
omklædningsskabe derned fra rummet på 1. sal.
Det koster ikke noget og forhindrer ikke ombygningen til en sygeplejeklinik, hvis det skulle blive
aktuelt på et senere tidspunkt.

5. Arrangement ”Ingen skal spise alene” (i samarbejde med Ældresagen og de øvrige frivillige sociale
foreninger).
Underholdning (nok Anny Fyhn fra Jerlev) arrangeres af ældresagen. Kent og Villy er med i
planlægningen.
Nordea-fonden er sponsor, men der bliver en lille egenbetaling. Forslaget er 20 – 30 kroner.
6. Generalforsamling d. 7/3-17 kl. 13.30.
Der vil bl.a. blive orienteret om weekend-aktiviteter og den eventuelle ombygning p å1. sal
7. Økonomi.
På dagcenteret er slutresultatet ca. 30.000,- kr i plus.
I cafeen er der 130.000,- kr i plus, og disse penge beholder Egetoft.
Der er et ønske om ny guldbelægning i cafeen, hvilket vil koste 68.000,- kr.
Tilbuddet på ombygning af første sal vurderes, før der tages stilling til gulvbelægningen.
8. Evt.
Der er valg til ældrerådet til efteråret og Frivilligcenter afholder gerne valgmøde.
D. 15/3 kommer Brandbjerg Højskole igen på besøg. Villy, Eva og Anne viser dem rundt og
fortæller. De er her kl. 13.45 til 15.30.
Event i byen – handelsforeningen efterlyser hjælp / frivillige, idet opgaverne efterhånden overstiger
deres kræfter. Ja – Egetoft`s frivillige vil gerne støtte handelstandsforeningen det, de kan.
Egtved pigens venner og Egtved Udviklingsråd samarbejder stigruppen med. Det er et stort projekt,
der er planer om i forbindelse med Egtved Pigens grav og renovering af dets omgivelser.
Underviserne i datastuerne tilbydes et kursusforløb (metodisk / pædagogisk forløb), så de fortsat er
med på forkant. Der er søgt 35.000,- kr fra resiliens-gruppen i Vejle kommune.
Der bliver undervisning i E-pad, telefon, computer og fjernsyn.

