EGEBAKKEN: Årsmøder

Centerrådet på
Egebakken

Ekstraordinært Årsmøde og Årsmøde
for Centerrådet på Egebakken

Adresseliste:
Formand: Arne Jensen
Rådvedvej 77
Tlf. 40 129043 / 75 656224
Næstformand: Lissi Voss Jepsen
Hanstedvej 53 Tlf. 27 145396
Kasserer : Bernt Striboll
Gl. Egebjergvej 35
Tlf . 75 656266
Medlem: Kaj Leon Jensen
Birkeholm 9a
Tlf. 75 781344
Medlem: Elly Juhl
Askeholm 53
tlf. 20 836229
1.supp. Joan Jensen
Fjordparken 234, Horsens
Tlf. 23 263584
2. supp. Elisabeth Pedersen
Vesterhøjsvej 34
Tlf. 30 882520

torsdag den 20. marts 2014 kl. 14
Der indkaldes til ekstraordinært Årsmøde på Egebakken. Skriftlig begrundelse
og bilag kan ses på Egebakken.

Dagsorden:
1.
2.
3.
4.

Der indkaldes til Årsmøde for centerrådet på Egebakken i forlængelse af det
ekstraordinære Årsmøde. Forslag til ny Forretningsorden for Centerrådet kan
ses på Egebakken.

Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.

Valg af dirigent.
Valg af stemmetællere.
Beretning ved centerrådsformanden.
Regnskab
Behandling af indkomne forslag. Forslag skal være formanden i
hænde senest 8 dage inden årsmødet.
6. Valg til centerråd.
A) 2 centerrådsmedlemmer. På valg er:
Bernt Striboll (modtager genvalg)
Kaj Leon Jensen (ønsker ikke genvalg)
B) 2 centerrådssuppleanter vælges for 1 år.
C) 1 revisor og 1 revisorsuppleant vælges for 1 år.
Vagn Kristiansen revisor (modtager genvalg)
7. Eventuelt.
OBS! Aktivitetscentret serverer kaffe/the med et stykke kage

Egebakkens

Venner

Centerrådet

Bestyrelsens adresseliste:
Formand: Kristian Pedersen
Tlf.75 656308
Næstformand/Kasserer:
Vagn Jensen Tlf. 75 656447
Sekretær: Annelise Faber
Tlf. 29 291813
Best.medlem: Lis Stouby
Tlf. 75 656288
Best.medlem: Alf Jensen
Tlf. 30 495263
Beboerrep.: Lykke Andersen
Bolig nr. 22
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Valg af dirigent.
Valg af stemmetællere.
Forslag til ny valgprocedure på Årsmødet.
Eventuelt.

Generalforsamling Egebakkens Venner
torsdag den 20. marts 2014 på Egebakken
Afholdes i forlængelse af Årsmødet for centerrådet

Dagsorden:
1.
2.
3.
4.

5.
6.

Valg af dirigent.
Formandens beretning.
Regnskab ved kassereren.
Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer og revisor.
Følgende er på valg: Christian Pedersen, Vagn Jensen og
Alf Jensen (ønsker at træde ud af bestyrelsen)
Valg af revisor:
Behandling af indkommende forslag. (AÀeveres til formanden senest
8 dage før generalforsamlingen).
Eventuelt.
Aktivitetscentret er vært ved kaffen

EGEBAKKEN: Jytte Guldmann’s afsked med Egebakken
Af Hans Thomsen

Jytte Guldmann´s afsked med Egebakken

I foråret 2005 startede Egebakken som pleje- og aktivitetscenter. Jytte var ansat som aktivitetsmedarbejder.
Der blev indkaldt til et borgermøde, hvor beboerne ude
i byen kunne deltage. På det møde kunne man melde
sig som frivillig hjælper på Egebakken.
Der blev hurtig dannet et centerråd, som kom til at
hedde Centeråd Nord. Jytte foreslog, at det ville være
godt med en vennekreds. Den 11. maj 2005 blev der
indkaldt til stiftende generalforsamling, og foreningen kom til at hedde Egebakkens Venner.
I alt dette var Jytte igangsætter. Alle os der kom med
vidt forskellige baggrunde, kunne hun gøre interesseret, og få os til at gøre en indsats på en god og venlig
måde.
Egebakken var et nyt sted, så der manglede næsten
alt. Vi skulle i gang med at finde penge til klaver,
glasbrændeovn, elkørestole, Wii-spil, musikanlæg,
krolfsæt og mange andre ting
På aktivitetscenter Egebakken kan man gå til mange
ting, omkring 25-30 forskellige aktiviteter, og det kan

vi takke Jytte for, hun er fuld af ideer, og er god til at
sætte andre i gang.
Ikke nok med det, her i sommeren 2013 tog Jytte
initiativ til at arrangere Horsensegnens Kulturfestival sammen med fire andre centre, med start på
Egebakken mandag den 17/6 2013. I den forbindelse
fik Jytte rigtig mange frivillige til at deltage, og det
blev en kæmpe succes, så stor at Kulturfestivallen fik
overdraget Sund By Prisen 2013.
For alle os, der er godt i gang med vores tredje alder,
har det været spændende at være en del af det hold,
der har været med til at bygge Egebakken op til et godt
sted at være under Jyttes kyndige ledelse. Det gælder
julepynt, fødselsdage og frivillige fester m.m.
Jytte har været på Egebakken i 9 år og søger nu nye
udfordringer. Det kan vi ikke forhindre, men vi kan
sige tusind tak for det, du har været for os og Egebakken.
Vi vil ønske dig og din familie alt godt i fremtiden
De bedste hilsener
Hans Thomsen
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EGEBAKKEN: Aktiviteter

Aktivitetscentret
på Egebakken

Caminovandring

Aktivitetsprogrammet for
Egebakken, der fortæller om
de faste ugentlige aktiviteter,
kan afhentes på Egebakken.
Aktiviteterne er for dig der er
60 + og som gerne vil være
sammen med andre samtidig
med, at du har det sjovt og
lærer noget.
Har du lyst til at stå for et
hold som frivillig, er du også
velkommen til det.
Nærmere oplysninger og
henvendelse kan ske til
aktivitetsmedarbejderen
tlf. 24 959024
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”En familie på vandring”, hedder foredraget om Niels Daugårds
tur ad den franske Camino.
Kom og hør Niels fortælle om oplevelserne og strabadserne på
den 838 km. lange tur. Foredraget ledsages af billeder.
Torsdag den 3. april kl. 14
i cafeen på Egebakken.
Det koster 40 kr.
inkl. kaffen.
Tilmelding på Egebakken.
Alle er velkomne
Centerrådet.

EGEBAKKEN: Aktiviteter

Ældrerådet

Caféhygge

Kom og hils på Niels Daugård fra ældrerådet
og hør ham fortælle om ældrerådets arbejde.

Med Centerrådet

Fredag den 14. marts kl. 10
i cafeen på Egebakken

På Egebakken

Der er mulighed for at stille spørgsmål.
Kaffe og rundstykker kan købes til 20 kr.

Mannequinopvisning
på Egebakken
Lokale mannequiner viser forårsmoden 2014
i tøj fra Smartex.
Tirsdag den 15. april kl. 14
Entre incl. Kaffe 40 kr.

Centerrådet vil nu gerne udvide invitationen til
lørdagshygge,
til også at gælde aktivitscentrets brugere. Det
betyder, at fra marts 2014 er alle +60 velkomne
til at deltage.
Datoerne i foråret er : 29/3 kl. 14
31/5 kl. 14
Kaffe/kage – 40 kr.

Alle er velkomne
Centerrådet

Man skal melde sig til på opslag på Egebakken

Egebakkens Venner

afholder bankospil

Tirsdag d. 4/3 – 1/4 – 6/5 2014
kl. 19.00
I cafeen på Egebakken
Salg af øl, vand og kaffe.
Alle er velkomne.
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EGEBAKKEN: Digitalisering

Det er svært at klare sig i Danmark
uden en computer!
Datastuen på Egebakken har et godt tilbud
til borgere der er 60 år eller mere
Det bliver snart endnu vanskeligere at være dansker uden
en computer, fordi regeringen, regionerne og kommunerne
er i gang med at iværksætte en plan der betyder, at størstedelen af de breve, der kan sendes digitalt fra de offentlige
myndigheder, bliver sendt til din digitale postkasse i 2015.

Datastuen på Egebakken har etableret kurser for ældre, som har behov for at lære at bruge en computer
og opnå it-færdigheder som giver tryghed ved alene
at kommunikere med det offentlige system og virksomheder online.

Også kommunikationen fra dig til det offentlige skal digitaliseres. I den samme plan er der en målsætning om,
at langt de Àeste ansøgninger og indberetninger til kommunen skal foregå på internettet. En lang række selvbetjeningsløsninger er allerede blevet 100 pct. digitale.

Hvis du aldrig eller kun ganske få gange har anvendt en
computer, så kan du på disse kurser få hjælp til at blive
dus med din computer og lære om computerens basale opbygning, brug af tastatur og mus, samt få en indføring i
brugen af internettet, anvendelse af digital postkasse og
anvendelse af væsentlige hjemmesider som f.eks. borger.
dk; nemid.dk; sundhed.dk: horsens bibliotek.dk og horsens kommune.dk

Fra 1. juli 2012 har digital post den samme
retsvirkning som breve på papir.

- vejledningen er indrettet således at
alle kan være med.

Hvis man ikke allerede selv har oprettet en digital postkasse får alle borgere over 15 år automatisk tildelt en digital postkasse allerede fra den 1. november i år. Det er en
meget stor udfordring for personer, der er ikke vant til at
bruge en computer.

Har du som senior lyst til at udvide dit kendskab til din
computer, internettet og digital postkasse tilbyder Datastuen på Egebakken 10x2 timers vejledning for kr. 150.

Derfor er det vigtigt at lære, hvordan man bruger
en computer til at kommunikere med det offentlige
system og private virksomheder.
Vi kan sagtens se fordelene ved digitaliseringen, og der
er sikkert mange, der ser digitaliseringen som en service,
der sparer både tid og penge, som man kan bruge til mere
presserende ting.

Vi kører kurser (10x2 timer) i en forårs- og en efterårssæson - mandag fra kl. 10 – 12 og onsdag fra kl. 10 – 12 samt
fra kl. 13 – 15. Du kan tage din egen bærebare computer
med og blive bedre til at bruge den. Hvis du ikke har en
bærbar pc, har du mulighed for at låne en af vore bærbare
eller stationære computere, i datastuen.
Med venlig hilsen fra vejlederne i Datastuen.

Egebakken

Gratis Net-Cafe for 60+ borgere

Har du ikke en computer eller er din computer til
reparation, men alligevel har brug for at kunne
søge på Internettet eller bruge f.eks. netbank,
borger.dk, Horsens Kommune.dk, skat.dk, andre hjemmesider eller faciliteter så kan du bruge
Egebakkens Net-Cafe.
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Computeren er udstyret med Windows7, Microsoft Of¿ce 2010, Internet Explorer og mange andre programmer og er frit tilgængelig for dig i
centrets åbningstid. Computeren er at ¿nde i biblioteket i nichen ved ældreboligerne.
Centerrådet

