Referat fra årsmøde i Frivillig Center Egtved
Afholdt tirsdag den 6. marts 2018
Velkomst: ved formanden - Kent Jensen – for styregruppen i Frivillig Center Egtved
Årsmødet var opdelt i to afsnit:
Første afsnit bestod i et foredrag/indlæg ved:
Seniorchef i Velfærdsforvaltningen i Vejle Kommune, Helle Brinch.
Andet afsnit var den ordinære årsmøde i Frivillig Center Egtved.
Mødet blev indledt med en personlig præsentation af deltagerne.
Følgende foreninger var repræsenteret:
Datastuen, Centerrådet for Egetoft, Kræftens bekæmpelse, Røde Kors, Ældre Sagen,
Frivilligrådet, Hjerteforeningen, Frivilligkontoret Egtved, Gigtforeningen, Rejseholdet,
Egecafeen, Egtvedgruppen, Petanque, Stigruppen, Venneforeningen ved Ågården,
Hejlskov Venneforening, Stolegymnastik. Spis sammen.

Første afsnit:
Foredrag:
Helle Brinch indledte med en personlig præsentation og med gennemgang af personlig
erfaring inden for arbejdet med Ældrepolitik i Vejle Kommune. Helle medbragte til uddeling
illustrative publikationer omkring arbejdet med ældrepolitikken.
I det meget omfattende arbejde indgik mange aspekter. Publikationerne er tilgængelige på
nettet, hvorfor referatet ikke er fyldestgørende, men enkelte punkter kan fremhæves:
- Aldersgruppen + 65 er markant stigende, hvilket giver udfordringer. Det handler ikke om
at passe sig selv længst mulig i eget hjem, men om at udnytte de resurser og den
ekspertise, der ligger hos de enkelte mennesker.
- Demens er ikke en enkelt sygdom men det omhandler flere hundrede
sygdomme/diagnoser foruden den almindelige aldring.
- De er store forandringer i sundhedsvæsenet, der kommer nye krav, hvilket medfører, at
kravene til koordinering mellemsygehus, kommune, samfund, borger, læge er stærk
stigende.
- Muligheder/opgaver for den aktuelle politik, som kan/skal føres:
; Bolig udbud, teknologiske muligheder, aktuelle valg.
; liv med demens, netværk, sundhed
- Vejle Kommune har 742 plejeboliger at tilbyde.

- Ved at adspørge borgere om hvordan de ser deres behov får man svar som klart
aftegner behovet set med kort, altså med afsæt fra ” i dag” situation. At erkende hvilke
behov den enkelte kan få i fremtiden er et vanskelig at beskrive.
- Der findes hjælpemidler, der kan løse mange opgaver, ikke mindst når man ser på det
menneskelige blufærdighedsproblem og frihed.
- Der findes en afdeling i kommunen, hvor man kan og prøve de teknologiske muligheder
der tilbydes i dag
- Opsporing af demens hos et menneske kan være svær, det er vigtigt, at de nærmeste,
bekendte naboer er aktive og yder assistance når et behov bliver synlig.
- Det er vigtigt, at der for demente laves aftaler som gør dagen lettere at komme
igennem. Gøre de rigtige valg også med hjælpemidler. Det er en stor opgave at ”gå ind
i” ukendte sammenhænge.
- Ved de i dag efterhånden meget hurtige udskrivelser efter indlæggelse og deraf
følgende opgaver.
Et akut til at håndtere hurtige udskrivninger er oprettet.
- Hjerne – Hjerte – Hånd er det, som man skal have med i arbejdet.
På denne hjemmeside kan Vejle Kommunes nye Ældrepolitik 2018 – 2025 læses:
https://www.vejle.dk/om-kommunen/nyt-og-presse/nyheder/laes-den-nye-aeldrepolitik/

Stor tak til Helle Brinch for et godt og velunderbygget indlæg om Vejle Kommunes
Ældrepolitik.

Andet afsnit:
Ordinær Årsmøde i Frivillig Center Egtved
1. Valg af dirigent. Niels Blæsbjerg blev foreslået og valgt.
2. Beretning:
En detaljeret, god og fyldestgørende beretning for året 2017 blev fremlagt af Kent
Jensen.
Herunder gennemgik Kent Jensen også Frivilligcentrets regnskab.
Økonomien er god.
3. Valg
Der var to medlemmer af styregruppen på valg, netop Birthe Bjerg og Kent Jensen.
Birthe Bjerg modtog ikke genvalg.
Kurt Schmidt blev valgt ind i styregruppen, Kent Jensen modtog genvalg.
Som suppleant indgik Gitte Meng.

Valg af to revisorer:
Ellen Lomholt modtager ikke genvalg.
Inge Nielsen modtager genvalg
Styregruppen finder selv en revisor nr. 2
4. Eventuelt:
Der var ingen emner under eventuel, men Kent Jensen udtrykte en stor tak til Birthe
Bjerg for mange års godt samarbejde og hendes indsats som sekretær.
Dirigenten takkede for god ro og orden.

Mødet blev afsluttet med en bid brød.
Styregruppen konstituerer sig senere med formand, næstformand og sekretær.

Referent:

