Referat fra planlægningsmøde i Egtvedgruppen d. 24/1 2017
1.
Evaluering af 2016
Udflugter:
Rørbæk Sø: 45 deltagere – fuld bus, flot tur, godt vejr. Alt i alt en god tur.
Besøg på Egtved Museum: Fin eftermiddag, så det var en succes.
Adventsmøde: ca. 40 deltagere. Lars Peter Lund gjorde det godt og det var hyggeligt. De lidt færre deltagere
(sammenlignet med sidste år) var et tilpas antal.
Stolegymnastik: Der er fyldt op på det ene hold Jerlev/Ødsted (20 pers.) og deltagerne er glade for tilbuddet.
Det andet hold Overgårdvej, Egtved har ca. 15 deltagere på nuværende.
Besøg-/indkøbsvenner: Det kører godt i Egtved – også ift. Kommunen
Frivilligdag 2016 med BS. Christiansen var en rigtig god dag.
2.
Økonomi: Der er ingen trængsler. §18 er søgt og bevilliget.
3.
Program 2017
Årsmøder: er fastlagt til Frivilligcenter d. 7. marts 2017 kl. 10-12 og Egtvedgruppen d. 9. marts kl. 10-12
Det blev vendt, om Kirsten Spøer skulle inviteres til at komme med lidt frisk input. Har givet tilsagn
Kent, Mie Pedersen og Mona Høberg er på valg og modtager genvalg.
Arrangementer: Der udtryktes ønske om at bevare traditionen om tre faste arrangementer. Det første skal
være en sommertur til Kolding eller Vejle Fjord, hvor vi også skulle en tur omkring havnen og se alt det nye,
der er sket. Datoen er fastsat til 30. maj. Kontoret på Egetoft kan måske være behjælpelig med at finde et
sted kaffen kan drikkes.
Også en efterårstur skal fastholdes. Denne gang en ”lyngtur” 5. september, hvor der skal drikkes kaffe på
Bindeballe Købmandsgård.
Adventsmøde skal foregå i starten af december og det var et ønske at Katrine Papsø Andersen skulle være
”underholdningen”. Kent tager kontakt.
Spis sammen, der er et samarbejde med Ældresagen/Egetoft/Røde Kors/Egtved Pensionistforening og
FrivilligCenter, er programsat til d. 28. april. Der er ønske om en vis egenbetaling – det behøver ikke at være
fuldstændig gratis.
Egtvedgruppens frivillige forsøger at få en konsulent fra ”Danske Seniorer” til et temamøde for de frivillige i
Egtved. Det kunne fx være om demens, eller fra hjerteforeningen. Måske en kommunalt ansat kunne komme
med input.
Frivilligdag 2017: Det er fortsat et ønske at samarbejde med Egetoft om en fælles frivilligdag, hvor
Egtvedgruppens frivillige også inviteres.

Stolegymnastik fortsætter som nu, det er pt ikke muligt at finde en frivillig til at tage opgaven på Egetoft.
Listerne blev ajourført og der var en debat omkring specifikke opgaver vedrørende besøgsvenner etc.
4. Eventuelt – intet under dette punkt.

