Visionsdag på Egetoft mandag d. 22/2-2016.
Tilstedeværende: jens Møller, Kent Jensen, Anna Pedersen, Anna Marie Bladtkramer, Villy Nielsen, Bente
Sørensen, Anne Østerberg, Ingrid Laudal, Lone Christiansen, Anne-Marie Bentzen, Anna Marie Dahl.
1. Skal vi gøre mere ud af det, vi allerede gør?
Overvejelser og nye tiltag:
 Et vævehold starter i marts måned.
 Træningslokalet er godt og vel fyldt op. ”Vandsalget” stiger, hvilket er et tegn på, at der
kommer flere for at træne. Det er fortsat gratis at træne, og de, der kommer her, ville nok
ikke gå andre steder i byen. Indtægterne fra vand er det, der betales, så det er egentlig
rigtig godt.
 De, der spiller billiard, giver 5,- kr pr. gang pr. person. Holdet yder også bidrag til huset og
sørger selv for vedligehold.
 Et grundlæggende princip på Egetoft er, at overskud bruges til vedligehold af bygningen.
 Dart –

2. Hvad går godt og hvad skal udvikles.
 Oasen samles nu hv. 2. uge, hvor det før var hver uge. I den modsatte uge deltager de fleste
af dem på sangholdet. Der bliver færre på Oaseholdet. Til gengæld er rolatorholdet
kommet godt i gang med mange frivillige hjælpere. Sangholdt er nu så stort (60 – 70
personer), at der er brug for en hjælpende hånd af Ingrid og Anne.
 Hartvig som formand (superflot initiativ og arbejde) kunne bruge en samarbejdspartner.
 Holdet er skuffet over, at de ikke fik del i §18 midlerne i år, hvilket er fuldt forståeligt. De har
fortsat penge på kontoen – heldigvis.
 Spil – det er blevet moderne at spille igen f.eks. matador, voksenludo etc. – var det noget?
 Der skal fortsat være plads til de, der har brug for hjælp! Problemet er, at der er ingen kørsel
for dem, så det sætter en naturlig begrænsning.
 De, der går til stolegymnastik på Egetoft, kunne måske godt tænke sig at deltage i nogen af
aktiviteterne på Egetoft. Sidste år blev de budt med på udflugterne, og så kunne bussen
hente dem ved Overgårdsvej – en mulighed igen i år måske!
 Samarbejde med Hejlskov – gør det, hvor muligheden byder sig. Centerrådet vil gerne
samarbejde med venneforeningen.
 Stolegymnastik kunne måske også foregå på Hejlskov på sigt. Træningsredskaber i haven på
Hejlskov ville kunne trække byens borgere gennem haven på Hejlskov til glæde for de, der
kommer igennem og for de, der bor på Hejlskov.

3. Kan og skal vi være større?
De store årgange er på vej. Til gengæld kommer de senere. På lang sigt vil trykket øges.

4. Lokaler?
Der er mange hold og lokalerne er fuldt booket fra mandag – torsdag. De dage, hvor aktiviteterne
foregår udenfor, r der ledig plads i huset.
Frivilligkontoret kan bruges til mindre hold – f.eks. kortspil og andre spil.
Holdene kunne måske drikke kaffe på skift.
Det lille køkken er der ikke meget gang i. Kunne rummet indrettes anderledes, så der blev bedre
plads. Måske flytte køkkenøen?
Samarbejde med Hejlskov –
5. Samarbejde med omverdenen.
Det fungerer upåklageligt. Bl.a. er Kent meget aktiv.
6. Stjernebuffe`en er stoppet - kan vi sætte noget i stedet for?
 Gæstekok – f.eks Holger Gorm, som oven i købet er uddannet kok.
 Foredragsholder.
 Stand up komikere.
 Ide fra Give, hvor de frivillige i køkkenet har søgt §18 midler og brugt dem på gæstekokken
som f.eks, Flemming Jensen.
 Tænke, tænke, tænke….
7. Hvordan kan vi bruge Egtved net?
 Det bruges ikke meget og kun af en snæver kreds. De bringer ikke alt det, der sendes ind.
 Jens ville gerne udvikle det til at der kom noget interessant, som folk gerne ville læse om
lokalt udover kalenderen. Så ville det måske blive brugt mere.
 Der mangler en definition for, hvad de bringer. Kent forelægger problemstillingen for
udviklingsrådet.

8. Evt.
Info-skærm kommer op at hænge snarest.
Skulle vi annoncere mere i VAF (som Bredsten gør det)? Det viser ansigtet udadtil. Lægge de faste
arrangementer i VAF. Det vil Jens som centerrådets dygtige web-master sørge for.
Arrangementer annonceres i Vest-bladet, som læses af mange.
Hjemmesiden besøges også af flere og flere.
På onsdag kommer der besøg fra Odense. Der er bevilget penge til oprettelse af frivilligcenter 4
steder i Danmark, så det er en inspirationstur. Dejligt at blive ”brugt”.
Uge 17 (fredag) – spis sammen uge – det arbejdes der videre med.

