Egtvedgruppen d. 06.02.2019

Årsmøde 2018
Hermed inviteres til årsmøde i Egtvedgruppen på Egetoft:

Torsdag den 7. marts 2019 kl. 10.00
Dagsorden:
1: Valg af dirigent.
2: Gruppens beretning.
3: Aflæggelse af revideret regnskab.
4: Valg:

Mona Høberg, Betty Rosenlund, Kent Jensen
• Valg af 1 suppleant til Aktivitetsudvalget
• Valg af revisor. Vælges på EFC årsmøde

5: Eventuelt.
Vi håber at alle vores hjælpere vil deltage i årsmødet, så vi kan få en god debat om
det fortsatte arbejde.
Vi afslutter årsmødet med et lille traktement.
Af hensyn til traktementet bedes tilmelding ske til Kent 40 28 97 11/75 55 17 85
eller kentchristian.jensen@gamil.com senest d. 1. Marts 2019
Venlig hilsen
Aktivitetsudvalget

En kort velkomst ved Kent.
Årsmøde:
Ad 1)

Som dirigent blev valgt Lars Peter Lund
Lovlig indkaldt ved mail af 6. februar og opslag på Egetoft.
Der var 15 deltagere

Ad2)

Formand Kent Jensen aflagde beretning for året.

Beretning for 2018
Jeg glæder mig hvert år til at aflægge en beretning for Egtvedgruppens aktiviteter.
Det har været et roligt og stabilt år. Aktivitetsudvalget har afholdt 3 møder for planlægning
af vore aktiviteter. Det har fungeret rigtig godt i årets løb. Det glædelige er selvfølgelig at
alle modtager genvalg i udvalget såfremt de vælges
I gruppen har vi behandlet de emner som har været forelagt omkring fordeling af opgaver
samt vore arrangementer.
Egtvedgruppen har pt. 25 frivillige, besøgsvenner, indkøbsvenner, vi har 2 instruktører for
stolegymnastik i Jerlev/Ødsted og 3 instruktører for stolegymnastik på Overgårdvej. Vi har
ca.20 deltagere til stolegymnastik i Jerlev/ Ødsted og 10 - 15 deltagere til stolegymnastik
på Overgårdvej.
Fra alle sider er der ros for Egtvedgruppens arbejde.
Stolegymnastikken på Overgårdvej, med 2 instruktører Mie, Marie, står for denne aktivitet.
Det kører rigtig stabilt, der kommer nye til og andre falder fra af naturlige årsager.
Stolegymnastikken i Jerlev/Ødsted som Ellen og Betty står for, har en stabil deltagerkreds
på ca. 20, der stopper en enkelt og nye kommer til. Deltagerantallet er passende efter
lokaleforholdene.
Det er flot at vi er i stand til at kunne aktivere så mange med motion. Som vi på det
seneste har hørt gentaget mange gange, faldulykker blandt de ældre. Der er heldigvis
blevet sat mere fokus på dette område fra det offentlige. At det er vigtigere at forebygge
end at helbrede efter en faldulykke. Der er helt sikkert god økonomi i at tilbyde
stolegymnastik mm. Ikke mindst det sociale samvær er vægtet højt i
stolegymnastikgruppen.
Der er i årets løb indkøbt de nødvendige rekvisitter for Stolegymnastikken.
En kort omtale af vore aktiviteter udover de faste gøremål som indkøb-, besøgs-, ledsageog ”stolegymnastikvenner”, har vi heldigvis også haft tid til et par udflugter mm. Vi har kun
fået tilgang af få brugeropgaver. Der har ikke været problemer med at løse disse opgaver.

22. april Spis sammen (84 deltagere) som var arrangeret af de frivillige sociale
foreninger/grupper. Dette var et med god underholdning og spisning. Udvalget besluttede
at vi fremover vil opkræve et mindre beløb ca. 50 kr. for deltagelse.
Uge 22 Frivilligdagen på Egetoft. Hvor turen gik til Fanø.
Alle vore frivillige i EFC og Egtvedgruppen, stigruppen og værktøjskassen var inviteret
med til denne dag. Vi havde i budgettet afsat midler for dette arrangement. Det er besluttet
i Centerrådet for Egetoft at fortsætte med denne frivilligdag, at det uanset tilhørsforhold er
godt at alle frivillige som er direkte involveret med frivilligt socialt arbejde omkring Egetoft
og FrivilligCenter deltager på lige fod.
7. juni Havde vi en bustur til Skamlingsbanken Dagen sluttede med kaffebord i
Bofællesskabet Gyndbjerg, hvor vi fik en orientering om det at bo i et bofællesskab. Der
var ca. 30 deltagere
27. september Havde vi en bustur til Vejle og omegn, besøg i Fjorden Hus som gjorde et
meget stort indtryk. Vi fik kaffen på Holmen. Vi var 34 deltagere.
6. november – havde Aktivitetsgruppen, repræsentanter for de frivillige sociale
foreninger/grupper det årlige møde med Vejle kommunes Sundhedsafdeling med
repræsentanter for alle de grene som vi samarbejder med. Det var som sædvanlig et godt
og konstruktivt møde.
11. november Spis sammen (80 deltagere) med en god middagsret og Anton Stormlund
underholdt. Det glædelige var at se nye ansigter.
7. december havde vi det traditionen tro Adventsmøde med sognepræst Stig Andersen,
som fortalte nogle gode historier, en rigtig hyggelig eftermiddag med38 deltagere
Økonomi:
Vi kom desværre ud med et lille minus i år.
På alle vore udflugter er der en egenbetaling som nogenlunde modsvarer fortæringen.
Stolegymnastikken har vi som tidligere omtalt fået indkøbt de nødvendige rekvisitter.
Generelt:
Vi har fået henvendelser om indkøbs – og besøgsvenner fra Vejle kommune og andre.
Alle opgaver løst tilfredsstillende.
Dagspressen nævner ofte de ensomme ældre, hvordan få tag i dem. Jeg ved ikke om vi
har ensomme ældre i Egtved området? Jeg syntes vi i Egtved by har et stort netværk som
burde kunne opspore disse ensomme. Vi kunne selvfølgelig konstatere at Spis sammen
arrangementet var en succes og vi så en del nye ansigter
I har måske gode ideer til at fremme denne opgave?
Der er selvfølgelig enkelte som er enlige, som dog ikke føler sig ensomme.

Reelt er det kun kommunens personale, som har mulighed for at checke om der er behov
for frivillige til at løse en opgave. I indeværende periode har vi fået enkelte (naboer/venner)
henvendelser om personer vi burde kontakte
Jeg vil afslutningsvis sige jer tak for den store opbakning der har været for jer frivillige, det
er dejligt at kunne konstatere - alle opgaver er blevet løst i årets løb, og jeg får mange
positive tilkendegivelser på Egtvedgruppens arbejde.
Tak til aktivitetsgruppen og vore mange frivillige for et rigtigt godt samarbejde.
Jeg ser frem til at vi i 2019 kan bibeholde den gode ånd som der er i Egtvedgruppen.
Beretningen blev godkendt
SPØRGERUNDE:
LPL takkede Kent og glædede sig over gruppens arbejde, men opfordrer til at give
opsøgende aktivitet større opmærksomhed.
Ad 3)

Regnskabets hovedtal blev vist på storskærm. Detaljeret regnskab er tilgængelig
med alle bilag.
Regnskabet blev godkendt.
Danske Seniorer (Egtved Pensionister) fik ved ændringer i deres vedtægter gjort
det mulig efter en nedlæggelse at bibeholde pengene lokalt. Beløbet er i dag
placeret i FCE´ regnskab med sin separate konto.
Forholdene omkring Domea lokaler er afklaret, og der betales kr. 2.000, - pr. år.
Økonomien i Egtvedgruppen og hele FCE er god.
Dog kom Egtvedgruppen ud af året med et underskud på kr. 67,80.

SPØRGERUNDE:
LPL kommenterede på de positive tiltag, og takkede Kent for en fin gennemgang,
som blev belyst på en god og let forståelig måde.
Kent informerede lidt om detaljerne, som er fremkommet i forbindelse med
uddeling af § 18 midler, og om det negative / tvivlsomme resultat.
Kent informerede om det forestående arbejde med Innovation 2021.
Ad 4)

Valg:
På valg var Mona Høberg, Betty Rosenlund og Kent Jensen
Alle blev genvalgt.
Suppleant til Aktivitetsudvalget blev Anne Marie Dahl

Revisorer vælges i FCE (Inger Nielsen og Flemming Andersen)
Ad 5)

Eventuelt:
Information / orientering om kravene i Privatlivspolitik blev givet af Kent.
FCE’ arbejde er koncentreret omkring Egtved.
Der skal afholdes et fællesmøde med de frivillige sociale foreninger og i
fællesskab fordele arbejdsopgaverne mellem de forskellige grupper og aktivere
oplandsbyerne i Gammel Egtved Kommune.
Forsikringsforholdene for frivillige er ikke afklaret i Vejle Kommune, men det skal
afklares, og kommunen har et pålæg om at få sagen bragt i orden.
Betty spørger om emner til besøgsvenner, der er et behov!

LPL takkede for god ro og orden samtidig med en god snak og åben debat.
Kent Jensen takkede deltagerne for fremmøde (14 deltagere), og Egtvedgruppen var
herefter vært ved et lille traktement.

Dirigent og referent:

Niels Blæsbjerg

