Referat fra planlægningsmøde i Egtvedgruppen d. 18. januar 2018
1.
Evaluering af 2017
Udflugter:
Vejle Fjord: 40 deltagere – fuld bus. En rigtig god tur, hvor så de nye byggerier ved Vejle Havn mm. var også
på Sydsiden af Vejle fjord. En god guidet tur sluttende med kaffebord på Vingsted gamle mølle.
Lyngtur til Bindeballe i privatbiler : 20 deltagere(der var udflugt i Ødstedområdet) Det hele druknede
desværre i et uvejr. Men havde et hyggeligt kaffebord i Bindeballe købmandsgårds nye kaffestue.
Adventsmøde: 40 deltagere. Sognepræsten i Øster Starup Sogn Katrine Papsøe Andersen fortalte om Jeriko
rosen samt viste hvad hendes præstekuffert indeholdt, en rigtig god eftermiddag.
Stolegymnastik: Ødsted/Jerlev Det går meget stabilt med ca. 15- 20 deltagere. En rigtig god stemning.
Overgårdvej, Egtved har ca. 15 deltagere på nuværende. Alle rigtig glade for at deltage.
Besøg-/indkøbsvenner: Vi får færre og færre opgaver, årsagen kendes ikke. Alle opgaver løst tilfredsstillende
Frivilligdag 2017. Var en rigtig god dag med foredrag af Vibeke Arensbak
2.
Program 2018
Økonomi: Vi kom ud af 2017 med et overskud på ca. 3000 kr.
Årsmøder: er fastlagt til Frivilligcenter d. 6. marts 2017 kl. 10-12.30 og Egtvedgruppen d. 13. marts kl. 1012.30
På EFC årsmøde kommer Seniorchef Helle Brinch i Velfærdsforvaltningen indleder med at fortælle om den
nye Ældrepolitik og kort berøre den nye demenspolitik.
På Egtvedgruppens årsmøde kommer Anne Marie Dahl og fortæller lidt om samarbejdet med de
frivillige(Hejlskov etc), samt nyvalgt til ældrerådet.
På valg er Hanne Peschardt og Mie Petersen , de modtager begge genvalg.
Arrangementer i 2018.
Forårstur den 7. juni med bus til Kolding/Skamlingsbanken/Harteværket – kaffe i madhuset Harte Værket
Spis sammen med de øvrige grupper/foreninger etc. – søndag den 22. april.
Sensommertur (Lyngtur) torsdag den 30 august- slutte af med kaffe i Bindeballe Købmandsgård
Adventsmøde i uge 49 – Hvem skal vi have til underholdning ?
Frivilligdag 2018: Endnu ikke fastlagt?
Listerne blev ajourført .
3. Eventuelt – intet under dette punkt.

