Beretning for 2014/2015.

Året startede meget trist, da den daværende Egtvedgruppe – Ældre hjælper ældre kun havde
fået bevilliget 3500 kr. mod de ansøgte på 30.000 kr. I brev af 13.1.2014 fik
Stolegymnastikken tildelt 4500 kr. hvoraf de 2500 kr. var til opstart af Stolegymnastikken i
Egtved. Efter en del korrespondance med Velfærdsforvaltningen lykkedes det ikke at
overbevise dem om berettigelse af de 30.000 kr. Jeg skal ikke komme nærmere ind på
begrundelserne, da det vedrører den ”gamle” Ældre hjælper ældregruppe”.
På baggrund af de færre midler besluttede Egtvedgruppen den 24.1. 2014 at det ikke var
muligt at fortsætte det frivillige arbejde.
Styregruppen havde besluttet, at de ikke ville protestere mod de få midler som gruppen var
tildelt.
På Ældre Sagens møde på Vingsted Mølle med deltagelse af adskillige politikere blev § 18
problematikken rejst af FrivilligCenter Egtved. Hvorfor kunne man som eks. bevillige § 18
midler til en udenlandsrejse for pensionister og ikke til besøgs – og indkøbstjenesten i Egtved?
Efterfølgende skrev EFC til Velfærdsafdelingen samt Voksen – og Seniorudvalget og samtidig til
Gitte Frederiksen (Formand for Voksenudvalget) og Holger Gorm Pedersen (Formand for
Seniorudvalget). Tonny, Ellen og undertegnede blev indkaldt til møde med Vejle kommune.
Den 31.3. 2014 fik EFC brev om at Vejle kommune havde bevilliget 10.000 kr. til opstart af en
ny Egtvedgruppe under EFC.
Vi havde i EFC besluttet, at med respekt for vore mange ældre og næsten alle frivillige ville
fortsætte deres arbejde, at en ny gruppe skulle etableres.
Medio april blev afholdt et orienteringsmøde med alle frivillige hjælpere, hvor forskellige
modeller for det videre arbejde blev debatteret. Der var 100% opbakning fra alle til
Egtvedgruppen skulle organiseres under EFC. Tak for jeres tillid.
Det blev besluttet at, da alle organisatoriske forhold til den gamle organisation
Ældremobiliseringen (nedlagt pr. 1.1.2014), samt det ikke var muligt at blive tilsluttet Danske
Seniorer, at Egtvedgruppens gamle motto Ældre hjælper ældre skulle ændres til –
Egtvedgruppen – hjælper ældre.
Planerne for det videre arbejde blev fastlagt: EFC styrer økonomien og tilbyder sekretariats
bistand mm., nedsætte et aktivitetsudvalg mm. Da økonomien var meget stram, var der
enighed om at udbetaling af kørepenge skulle vente til omkring 1. dec. og gruppen skulle
tilstræbe at afholde de traditionelle arrangementer. At der ca. hver halve år skulle afholdes
møde med de frivillige. Der skulle arbejdes på at få stolegymnastikken i gang på Overgårdvej i
samarbejde med Vejle kommune.

Primo september afholdt vi møde i Egtvedgruppen og kunne med glæde konstatere at alle
opgaver var løst for indkøbs- og besøgstjenesten.
Ellen Lomholdt fik regnskaber for Egtvedgruppen samt Stolegymnastikken fra 2013 og frem til
1.4.2014 godkendt at revisorerne og alle pengene blev overført til EFC.
Fra Egtvedgruppen blev der overført 207,20 kr. og fra Stolegymnastikken 7.729,35 kr. hvoraf
de 2500 kr. var båndlagt til stolegymnastikken i Egtved.
Der var enighed om at tilrettelægge et efterårsarrangement samt Adventsmøde.
Den 7. oktober blev der arrangeret en tur til Vingsted Gamle Mølle hvor Mona havde lavet
kaffe med hjemmebag og efterfølgende fortalte Jan Ipsen om Vingsted/Vingsted Mølle. Det
blev en rigtig hyggelig eftermiddag med 35 deltagere. Vi har fået mange positive
tilbagemeldinger.
I november måned blev der afholdt et dialogmøde med Kirsten Spøer, sundhedsvejledere,
demenskonsulent, visitator fra myndighedsafdelingen samt Plejehjemledere fra henholdsvis
Steensvang og Hejlskov. Vi var 29 deltagere. Et meget positivt møde som afholdes igen den
11. november 2015.
Den 4. december var der inviteret til adventsmøde med frimenighedspræst Henrik Jensen fra
Ågård Frimenighed. Det blev en festlig eftermiddag med ca. 30 deltagere.
Omkring 1. december skulle alle som var berettiget til at indsende regninger for kørsel mm.,
der er udbetalt fuld kørselsgodtgørelse og alle regninger betalt. Mere om dette under
regnskab.
Tak for jeres opbakning til det oplæg jeg gav på de indledende møder om vore sparsomme
økonomiske midler. I det kommende år skulle der være muligheder for udvidelse af vore
aktiviteter.
Indkøbs- og besøgstjenesten har kørt upåklageligt og vi har fået flere frivillige og flere
henvendelser om hjælp, vi har klaret alle opgaver. Godt gået. Tak til Betty og Mona for jeres
hjælp for henvendelserne fra Vejle kommune om hjælp til diverse opgaver.
Stolegymnastikken i Jerlev/Ødsted området kører roligt videre, der falder lidt fra hen ad vejen
og som forventet kommer der ikke rigtig flere nye. Tak til Ellen og Betty.
Stolegymnastikken på Overgårdvej har vi arbejdet med siden april måned. Mie Pedersen blev
kontaktet en gang i foråret om hjælp til stolegymnastikken. Mie tog mod opgaven og har siden
fået 3 medhjælpere som ”instruktører”. Vi fik lov til at låne Domeas lokaler på Overgårdvej.
Der blev lavet ny folder mv. som blev omdelt i Domeas bebyggelser. Vi er nu kommet i gang
med 10- 15 deltagere. Jeg er stolt over at vi har fået 4 frivillige hjælpere (instruktører) Mie,
Marie, Hanne og Irene til Stolegymnastikken i Domea området på Overgårdvej. De hygger sig
alle deltagerne. Alle nødvendige rekvisitter er indkøbt til formålet. Er der behov for nye
rekvisitter har vi også midler til dette.
Stor tak til Mie og hendes hjælpere.

EFC søgte i oktober nye § 18 midler til Egtvedgruppen og Stolegymnastikken. Vi søgte 17 525
kr. til Egtvedgruppen og 2350 kr. til Stolegymnastikken som også er bevilliget for 2015.
Dette skulle vel i store træk være årets hændelser, men der kan være ting jeg har glemt.
Spørg ind hvis der er noget i vil vide mere om.
Hvordan ser fremtiden ud for gruppen? Umiddelbart ser jeg der er grobund for at udvikle
gruppen, med den opbakning der har været i årets løb under EFC ledelse.
Det der står øverst på min ønskeseddel er organisering af gruppen.
EFC ønsker gruppen gerne skulle køre mere selvstændigt, jeg lovede at tage mig af det
organisatoriske itv., og i har udvist stor opbakning gennem hele året, men nu bliver jeg
nødsaget til at trække mig fra nogle af opgaverne.
Vi skal på et senere punkt have vedtaget nogle nye retningslinjer, men som i hovedtræk ligner
de gamle.
Vi skal gerne have udpeget nogle tovholdere til opgaverne, som gerne skulle ende med en lille
gruppe som forestår indkøbs- og besøgstjenesten, stolegymnastikkens grupper og
arrangementer. Om der skal nedsættes en styregruppe eller en gruppe sammensat af nogle af
tovholderne er op til jer. EFC må påtage sig styring af økonomi selvfølgelig i samråd med
Egtvedgruppen, ansøgninger osv.
Vi kan tage debatten herunder beretningen eller i forbindelse med retningslinier.
Jeg ser også meget gerne at vi får flere frivillige.
Hvilke arrangementer skal vi have i 2015?

Til slut vil jeg gerne sige mange tak for jeres opbakning og indsats i årets løb, det har været
en meget stor fornøjelse at være deltager i Egtvedgruppens arbejder. Jeg ser frem til flere
oplevelser sammen med jer. Hermed stiller jeg beretningen til debat.

