
                             

                             CENTERRÅDSVALG D.26.8.2022 

 

Orla åbnede mødet, og bød velkommen. Der blev sunget en sang 

og derefter var der kaffe og boller. 

 

                              Formandens beretning: 

 

I årets løb har der været ca. 10 arrangementer + det løse. Der er 

kommet fællesspisning hver anden tirsdag i ulige uger ved Hanne. 

 

Vi havde besøg af: 

Kathrine som er koordinator i Syddjurs og 

Natacha som kører i Ebeltoft. 

Dorthe skulle have været der, men hun var til budgetbehandling. 

 

Vi kunne stille spørgsmål, til de besøgende: 

 

Elsa stillede spørgsmål ang. parkering samt skiltning ved A-huset, 

for flextaxa,som ikke kunne finde ud af, at aflevere og hente pga. 

den manglende skiltning, samt nummerering af husene. 

Når man kommer ad Vagtel, er der kun skiltning til plejehjemmet, 

og ikke til husene ved A-huset. Dette ville de gå videre med, og vi 

skulle høre videre. 

 

Rita: stillede spørgsmål vedr. skiltning fra hovedvejssiden, da 

dette kun kunne ses oppe fra bysiden, vedr. indkørsel til husene 

ved A-huset, og det var så lille, og var dækket af blade og buske. 

Dette ville de også gå videre med, og det ville de også gå videre 

med. 

Orla elle Ole ville blive kontaktet af Dorthe ang. skiltningen. 

 

Elsa spurgte endvidere og huller og belægning, dette ville de også 

lade gå videre, og Dorthe ville kontakte Orla eller Ole. 

 



 

Natasha: De personer der bliver 75 år, vil få besøg, med fortælling 

og fremvisning af A-huset. 

 

Eventuelt dialogmøde med Dorthe og Kathrine, hvis dette ønskes, 

kan det undersøges om det har interesse. 

 

Regnskab ved Ole: Ole fremlagde regnskab, og der var ingen 

kommentarer til dette. Det blev godkendt. 

 

Eventuelt: ingen kommentar 

 

Derefter var det de forskellige tovholdere, fra de forskellige hold, 

 der præsenterede sig, hvad de lavede, alle hold kunne godt bruge 

nogle flere, der ville komme og bruge A-huset til hygge og 

samvær. 

 

Derefter var der valg til centerrådet, hvor alle fra centerrådet 

modtog genvalg. 

 

Orla afsluttede mødet med tak til alle. 
                                   
                                    Konstituering: 

 

Dette foregik efter centerrådsvalget var overstået, hvor vi fra rådet 

mødtes. 

Her kom det frem, at orla ikke ville fortsætte som formand, så det 

nye centerråd kommer til at se således ud: 

 

Formand                                                     Jette Bonde Nielsen 

Næstformand                                              Elsa Bannebjerg 

Sekretær                                                      Gitte Sørensen 

Kassere                                                       Ole Jensen  

Medlemmer                                                Hans 

                                                                    Orla 



og                                                                 Poul 

 

1. supplent                                                    Erik Sørensen 

2. supplent:                                                   Espen Enken 

 

Angående spis sammen hver 2. tirsdag i ulige uger ved Hanne 

Sørensen og Hanne i Hygge klubben, vil der blive indkaldt til et 

møde med de implicerede parter, samt Ole, Elsa og Jette, for evt. 

at få løst det lille mellemværende, der måtte være.  

Elsa indkalder til dette. 

 

Møder angående nye arrangementer bliver torsdag d. 29.9.2022  

kl 9.00. 

Venligst sekretær Jette Bonde Nielsen. 

 

 

 

 

     
  


