Årsberetning for 2018

FrivilligCenter Egtved (FCE)- Styregruppe.
Styregruppen består af følgende medlemmer som repræsenterer de tilknyttede foreninger/ grupper, som
udfører frivilligt socialt arbejde i Egtved gl. kommune.
Anna Pedersen, Niels Blæsbjerg, Villy Nielsen, Kurt Schmidt og Kent Jensen.
Suppleant blev vakant i perioden.
Frivilligcentrets adresse.
Frivilligcentret i Egtved har kontor på Egetoft Aktivitet og træning, Kirkevej 23.
E- mail: egtvedfri@gmail.com
Hjemmeside: www.frivilligcenter-egtved.dk
Frivilligcentrets opgaver/arbejde
Frivilligcentret har fast åbningstid torsdag fra kl. 10 – 12.
I samme tidsrum er der åbent for telefonisk kontakt - 50 48 52 90
De tilknyttede foreninger/grupper kan benytte sig af kontorets faciliteter.
Frivilligcentret hjælper med oprettelse/fornyelse af CVR- numre, Medarbejdersignatur, etc., samt yder
assistance til ansøgninger, henvendelse til offentlige myndigheder. FCE har i 2018 ydet assistance til
Danske Seniorer Egtved med vedtægter samt nedlæggelse af foreningen. Formuen overført til FCE og der
ydes tilskud til Spis sammen samt til udflugt for Oasen. Dette gøres i samarbejde med tidligere formand for
Danske Seniorer Egtved.
Hjælper med ansøgninger om bla. varmehjælp og andre kommunale ansøgninger, § 18 midler, DSB
rejsekort, digital postkasse, håndværkerfradrag og udførelse af mindre EDBmæssige opgaver og
support/gode råd af forskellig art.
Frivilligcentret/Egetoft er med til at skabe kontakt mellem nye frivillige og de forskellige aktiviteter.
Frivilligcentret/Egetoft støtter og/står for nye aktiviteter i samarbejde med interesserede.
Frivilligcentret står for Værktøjskassen, Egtvedgruppen, Stolegymnastikgrupper, Stigruppen, Skolevenner /
hjælp ved arrangementer Egtved skole, Bisidderordningen (i samarbejde med Ældre Sagen) og
Koordineringsgruppen. Repræsenterer Egetoft/FrivilligCenter ved BID/Handelsforeningsmøder etc.
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Privatlivspolitik for FrivilligCenter Egtved
Generelt
FrivilligCenter Egtved tager beskyttelse af dine personoplysninger alvorligt. Vi har derfor vedtaget denne
privatlivspolitik, hvor du kan finde information om, hvordan vi behandler dine personoplysninger.
Personoplysninger er alle slags oplysninger, der direkte eller indirekte kan henføres til dig som privatperson.
Ved behandling af personoplysninger forstås enhver aktivitet som involverer brug af personoplysninger.
Vi behandler personoplysninger og skal overholde lovgivningen og principperne for god databehandlingsskik. Denne privatlivspolitik, fortæller kort, hvordan vi sikrer en lovlig og gennemsigtig behandling af
personoplysninger.
Vi behandler udelukkende personoplysninger til klare og saglige formål og ud fra Frivilligcenterets legitime
interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige for at opfylde de angivne
formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige – eller når du beder os om det.

Samarbejde med øvrige frivilligcentre i Vejle kommune.
De 5 frivilligcentre, Børkop, Egtved, Give, Jelling og Vejle. Fælles Forum afholder 3 møder pr. år, Vi afholder
disse fællesmøder med henblik på at udveksle erfaringer/ ideer samt med oplægsholdere for udvikling af
frivilligcentrenes arbejde. Dette er meget vigtigt at vi i fællesskab udvikler os med henblik på udførelse af
opgaver i forhold til civilsamfundets udvikling.
Vi har i Fællesforum besluttet at vi kun afholder 3 fællesmøder om året, dette fungerer meget
tilfredsstillende.
Samarbejde med kommunen, de kommunalt ansatte og det offentlige
Frivilligcentret har et meget tæt samarbejde med de ansatte på Egetoft Aktivitet og Træning. Da der er
person sammenfald med Centerrådet for Egetoft og EFC, skeles der ikke længere til om det er Centerrådet
eller Frivilligcentret som i gangsætter nye aktiviteter mm. Mange opgaver løses i fællesskab. Vi har udviklet
et fantastisk samarbejdsklima på Egetoft, som er med til at understøtte samarbejdet med Vejle kommunes
ansatte indenfor Sundheds- og hjemmeplejesektoren.
Vi har en løbende dialog med sundhedsmedarbejderne for forebyggende hjemmebesøg til ældre, da
Sundhedsvejleder Kirsten Spøer ofte kommer på Egetoft, foregår dette løbende uden unødig forsinkelse (vi
har kun kontortid om torsdagen). Det er vigtigt for os at have dette formelle/uformelle samarbejde som
bevirker, at der ikke går for meget bureaukrati i formidling af opgaver til vore mange frivillige og de relevante
brugere.
I november måned havde vi det 6.fællesmøde med medarbejdere fra Sundhedsafdelingen,
myndighedsafdelingen, center for social rehabilitering, Egetoft og repræsentanter for de frivillige sociale
foreninger/grupper. Det var som sædvanligt et meget konstruktivt og værdiskabende møde.
Som det formodentlig er alle bekendt fik vi Anna Marie Dahl valgt ind i Ældrerådet. Anna Marie deltager i
Centerrådsmøderne på Egetoft, for at holde sig ajour med hvad der sker inden ældresektoren.
§ 18 tilskud
Frivilligcentret har i forbindelse med § 18 ansøgninger givet supervision til flere foreninger/grupper med
deres digitale ansøgninger til kommunen.
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Vi har søgt om 19.900 kr. for 2019 og fået bevilliget 13.134 kr. til Egtvedgruppen.
Alle ansøgninger er blevet reduceret med 34 %
Vi har selvfølgelig klaget over afgørelsen. Seniorudvalget har fuldstændig desavoueret administrationens
indstilling. Seniorudvalget har ikke levet op til de politisk besluttede retningslinjer.
Egtvedgruppen har opfyldt retningslinjerne 100 %.
De 4 Frivilligcentre har fået bevilliget 23.500 kr. Vi skal ikke længere ansøge som alle øvrige
grupper/foreninger etc.
Vi forventer at kan drive vort center for 2019 uden nedskæringer og vil yde tilskud til de foreninger/grupper
hvor økonomien ikke rækker.
EFC har også forholdsvis større udgifter til møder her på Egetoft, da vi selvfølgelig er forpligtiget til at købe
kaffen etc. her på stedet.
Der har i forbindelse med § 18 processen været megen utilfredshed med de tildelte midler lighed med 2018
hvor vi har støttet flere arrangementer for de grupper som ikke har haft tilstrækkelige midler for busture. EFC
har støttet med tilskud til bustransporten, så deltagerprisen kan holdes på et rimeligt niveau. Styregruppen
besluttede, at i 2018 ville vi igen støtte de grupper som enten ikke har fået § 18 eller har fået reduceret
tilskuddet for 2018. Mere om økonomi under regnskab.
Ældreråd.
Området er godt repræsenteret ved den nuværende formand Hans Erik Pedersen, Ødsted og Anne Marie
Dahl. Vi ser frem til et godt samarbejde med det nye Ældreråd.
Frivilligråd.
EFC er automatisk medlem af Frivilligrådet. Desværre måtte vor repræsentant trække sig og jeg indtrådte
som suppleant. Ved det konstituerende møde blev Anders Hareskov Andersen - formand (Foreningernes
Hus Vejle), Knud Møller, Give FCV, - næstformand, Susanne Clausen, Broen – næstformand, Nis Bruun,
Jelling FCV Jelling – referent.
Vi ser frem til godt og tillidsfuld samarbejde i den kommende periode. Vejle kommune inviterede alle de
frivillige indenfor det frivillige sociale arbejde fra de forskellige råd.
Det blev en positiv start på Frivilligrådet, hvor Vejle kommune udviste meget stor interesse for det frivillige
arbejde.
Desværre har politikerne i Seniorudvalget ikke levet op til de retningslinier for tildeling af § 18 midler, som de
selv har været med til at beslutte. Dette har jeg taget konsekvensen af og trukket mig fra Frivilligrådet, da jeg
kun har 1 år tilbage som formand i EFC, har jeg fundet tidspunktet meget belejligt. I stedet for er Villy Nielsen
trådt ind (han har tidligere været formand for Frivilligrådet) og jeg selv er suppleant (da jeg på den måde får
referater fra rådets møder etc.).
Visionsdag Egetoft.
EFC deltager hvert år i Visionsdagen. Vi har fælles mål, hvorfor det er vigtigt at vi hjælper/støtter hinanden.

3

UCL.
I foråret og i efteråret har EFC haft hold af studerende (lærer-, pædagoger, socialrådgivere- sygeplejersker)
fra UCL, som har haft projekter om ufrillig ensomhed, socialt sårbare mm. Det har været 2 rigtig gode
grupper som er kommet med forskellige ideer til nye foldere og nye initiativer etc.
BID.
Et samarbejdsforum med Vejle kommune, handelsforeningen, skole, erhvervsdrivende samt flere foreninger.
Jeg varetager Egetoft/EFC`s interesser. Vi er med til at udvikle Egtved by mm, det er vigtigt at vi som
frivillige også deltager i disse fora, Det gavner os alle i Egtved – vi skal stå sammen og styrke os. Den 26. 8.
Mød Egtved -deltog alle de frivillige sociale foreninger samt Egetoft i en fælles bod, vi fik vist hvad vi kan
tilbyde etc. Mange besøgende.
Frivillig fredag.
Den 21.9 blev den sædvanlige frivillig fredag afholdt i Bygningen i Vejle. Der var foredrag, underholdning
samt uddeling af Frivilligprisen 2018.

Samarbejde med øvrige foreninger som udfører socialt frivilligt arbejde.
Her i Egtved har der gennem mange år været enighed om at styrke det frivillige sociale/humanitære
samarbejde med henblik på at styrke fællesskabet og kunne tilbyde arrangementer, som kan tiltrække både
nye og som gamle frivillige til fornyelse og styrke den frivillige indsats i samarbejde med civilsamfundet.
Koordinationsgruppe som består af Røde Kors, Danske Pensionister Egtved, Ældre Sagen, Centerråd for
Egetoft, FrivilligCenter Egtved/Egtvedgruppen afholder fællesmøder efter behov. Der har i perioden ikke
været behov for et fællesmøde.
Danmark spiser sammen/Ingen spiser alene.
Vi startede i 2016 med det første arrangement sammen med Ældre sagen, Danske Seniorer, Egetoft, Røde
Kors, Hjerteforeningen, Kræftens Bekæmpelse og EFC. Vi har alle været enige om at fortsætte denne
succes for enlige. Der har været fuldt hus hver gang. I 2018 har vi afholdt 2 arrangementer henholdsvis den
22. april med ca. 85 deltagere og 11. november med ca. 80 deltagere. Det har været med underholdning og
fællessang etc. Det er en fornøjelse at arrangere denne spis sammen, hvor alle grupper/foreninger/Egetoft
hjælper med arrangementet. Det er lykkedes via Ældre Sagen at få del i den pulje som nogle af vore store
fonde stiller til rådighed, og derved holde det på ca. 50 kr., så alle har råd til at være med. Vi fortsætter i
2019 med disse arrangementer, såfremt vi kan få del i fondspengene. (Ældre Sagen har fået tildelt 10.000
kr. for 2019. Arrangementet Spis sammen er søndag den 28. april 2019.

Beretning for 2018
Jeg glæder mig hvert år til at aflægge en beretning for Egtvedgruppens aktiviteter.
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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-, ledsage- og
”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. Grundet anden aktivitet i
Ødsted/Jerlev området
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.
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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.
Værktøjskassen.
Værktøjskassen har bestået siden 2008 og der har i årets første halvdel været en mindre efterspørgsel af
mindre håndværksmæssige opgaver. Det sidste ½ år har der dog været en stigende efterspørgsel. Det er
blevet mere kompliceret at rep. rollatorer, kørestole mv. dæk osv. skal rekvireres hos enkelte cykelhandlere,
da Hjælpemiddelcentralen ikke længere må hjælpe grundet konkurrence forvridning. I enkelte tilfælde må vi
desværre afvise at hjælpe, da det ikke er muligt at købe reservedele. Da der heldigvis er flere som benytter
rollatorer mm., kommer de ofte forbi kontoret for at få luft i hjulene. Vi har anskaffet os en mindre kompressor
som står på kontoret, ofte hjælper aktivitetsmedarbejderne på Egetoft med at pumpe dækkene.
Vi har i 2018 afholdt rollatorer dage i Jerlev/Ødsted på Hejlskov og Egetoft. I forbindelse med
stolegymnastikken i Jerlev var der eftersyn. På Egetoft blev det arrangeret med rollatortræf og Hejlskov
besøgte vi alle huse og i alt fik vi serviceret ca. 25 rollatorer/kørestole. Det har været en fornøjelse at møde
glade pensionister som lige fik lidt luft i hjulene og smurt de bevægelige dele på deres ”køretøj”.
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Vi har en rigtig god gruppe af frivillige i værktøjskassen, den fungerer særdeles godt, og de er glade for, at
der er en alsidighed i opgaverne. Gruppen har mange gode kompetencer til gavn for vore rekvirenter. Vi har
udført ca. 60 opgaver i årets løb. Nogenlunde som sidste år.
Vi udfører stadig ikke Tv justeringer, når der foretages ændringer på kabel-tv. Vi henviser til den lokale TV –
forhandler. Vi vil selvfølgelig forsøge at finde en person som kan hjælpe os med denne opgave.
IT/EDB opgaver henviser vi til Ældre Sagen, Jens Olesen og Georg Rasmussen står for disse opgaver.
Stigruppen
Der er 9 personer (pensionister) i Stigruppen (der kommet 2 nye medlemmer i årets løb). De fleste opgaver
er uddelegeret. Vedligehold af sporene er der 3 hold som fra foråret til efterår regelmæssigt plejer sporene,
græsslåning, busk- og træbeskæring mm. Vi kan være stolte over det arbejde der bliver udført til stor gavn
for Egtveds borgere og turister. Det er en fornøjelse at gå på vore spor og vi kan se de bliver flittigt brugt.
Der skal opsættes nye informationstavler, samt der mangler en infostander ved hallen/skolen, som først
opsættes når vi finder en egnet løsning ved den nye fodgængerovergang.
Vi fik i 2017 5000 kr. for indkøb af materialer til gangbro i slugten på sporet til Egtvedpigens grav. Det har
ikke været muligt at etablere i 2017 grundet den megen nedbør. I foråret 2018 fik vi lavet en 30 m gangbro
som tidl. Tømrer Poul Erik Korsholm har været ankermand for. Alt var lavet som samlesæt, så den tog kun
nogle få timer at lægge broen. Der har været oplagt billeder at opgaven på FB. Efter broen var der en debat
på FB omkring cykling på sporene. Det ser ud til at det fungerer at der ikke cykles på vore spor. Desværre
har vi observeret at der er ryttere på heste som åbenbart mener, at de skal ride på Sporet til Egtvedpigens
Grav. Det evige problem er folk med hunde, de skal være i snor samt at der skal samles hundehømmer og
ikke efterfølgende smides i naturen.
Siden november måned er der blevet arbejdet på et nyt projekt Tybofortestien til Oustrup. Projektet er netop
indsendt til Landbrug & Fødevarer, Spor i Landskabet.
Stigruppen kom også i betragtning i Super Brugsens donationspulje, vi fik knap 2400 kr. Tak for denne
donation.
Vi har fået bevilliget en ny selvkørende græsslåmaskine her sidst på året af Vejle kommunes ”grønne pulje”.
Tak til Vejle kommune igen for et godt samarbejde. Vi havde først på året et møde med Vejle kommune
omkring stier etc. i Egtvedområdet, der er altid lydhørhed og opbakning overfor Stigruppen Egetoft.
Skolevenner
Vi har gennem flere år haft skolevenner tilknyttet Egtved skole. Gruppen er nu blevet udvidet med flere
frivillige – ca. 15 personer har meldt sig. Vi har haft et par møder for at få det organiseret rigtigt. Skolen har
en liste og de kontakter selv gruppemedlemmerne til de forskelige opgaver, cyklistprøver, kreative fag mm.
det ser ud til at det fungerer rigtig godt.
Frivilligcentrets økonomi.
Vejle kommune har for 2018 bevilliget 23.500kr. til Frivilligcentrets arbejde samt 15.000kr til Egtvedgruppen..
Vi står selv for regnskabsføringen samt revision. Vi kommer ud af året med et overskud på ca11.000 kr. som
er fordelt på vore 3 grupper (Egtvedgruppen kommer ud med underskud), endvidere har vi en overførsel på
ca. 5000 kr. fra Danske Seniorer Egtved (som omtalt andetsteds i beretningen). Vi har annonceret som vi
plejer ca. 4000 kr., ca. 2000 til ingen spiser alene, tilskud til udflugter Oasen 9525 kr. cafeen møder etc.
4000 kr. flere udgifter til nye foldere, blækpatroner mv. Da vi som EFC skal indrette os efter de regler vi har
for Egetoft, skal alt fortæring købes her, hvorfor vi har forholdsmæssige større udgifter til dette i forhold til
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øvrige FC ér. Overskuddet størrelse skyldes at vi havde afsat midler til Frivilligdagen, Overskuddet vil blive
brugt fornuftigt for tilskud til aktiviteter samt kursus.
Frivilligkontoret.
Kontoret fungerer efter hensigten, men pladsen er trang. Der kan højst afholdes møde med 5-6 deltagere,
hvorfor flere af de andre grupper/foreninger må henvises til andre lokaliteter på Aktivitetscentret. Vi har i
årets løb fået lavet nogle nye foldere ifm. Egtvedgruppen. Kontorvagten udføres af Styregruppens
medlemmer på skift, og har fungeret tilfredsstillende. I sommerferieperioden har personalet på Egetoft taget
sig af kontortiden. Vi har i årets løb haft færre henvendelser end tidligere år. Årsagen tror vi, at mange
kommer på Egetoft og deltager i forskellige aktiviteter, har man et spørgsmål eller det kunne være
manglende luft i en rollator etc., det ordner personalet på Egetoft. Vi intensiverer samarbejdet løbende, da vi
har et fællesmål at sætte aktiviteter i gang samt være til for dem som har behov for et godt råd og meget
mere.
Synlighed.
Da Frivilligkontoret har kontor på Egetoft Aktivitet og træning samt der er stort personsammenfald med
Centerrådet for Egetoft er vi meget synlige, hvorfor vor opgave gøres lettere med den næsten daglige
kontakt med de mange aktivitetsudøvere (i gennemsnit 1200 pr. uge) og frivillige som kommer på centret.
Der gives derfor mange gode råd og vejledning ved den daglige omgang på Egetoft.
Der har været annonceret nogle gange i Egtved Posten med omtale af kontortid, værktøjskassen samt vi
mangler flere frivillige.
Der er jævnligt en omtale af Egetoft Aktivitet og træning/FrivilligCenter Egtved i Egtved Posten og VAF med
de mange aktiviteter/arrangementer som udføres i tæt samarbejde med både personale, centerråd og
frivilligkontoret.
Vi deltager jævnlig i dialogmøder med Egtved Handelsforening, Aktiv erhverv, Egtved Udviklingsråd mfl. De
hedder nu BID – møder hvor gruppen nu har deltagere fra Direktionssekretariatet i Vejle kommune samt
møderne bliver styret af en konsulent fra BID Danmark. Det ser ud til at sammenhængningskraften i Egtved
bliver forbedret med dette nye initiativ. Hvis vi vil noget med Egtved skal alle frivillige kræfter i samarbejde
med vort handels- og erhvervsliv forene sig og gøre en fællesindsats. Det har vi vist ved forskellige
lejligheder og det er noget som bliver bemærket i Vejle kommune.
EFC deltog i Nytårskur 2018 på Roberthus for alle foreninger i gl. Egtved kommune som Udviklingsrådet og
Biblioteket stod for. En hyggelig eftermiddag, hvor vi havde mulighed for at være sammen med
repræsentanter for de mange foreninger/grupper som er i Egtved. Det vil blive en årlig tilbagevendende
begivenhed, som vil bevirke et bedre kendskab til de øvrige foreninger i Egtved.
Flere af vore frivillige i Stigruppen er også repræsentanter i ”Gadebanden”.
Årsmøde
Der afholdes en gang om året møde med repræsentanter for de frivillige sociale foreninger/grupper som
Frivilligcenteret helt naturligt er paraplyorganisation for.
Frivilligdag på Egetoft
De sidste par år er alle vore frivillige deltagere i frivilligdagen sammen med Egetofts mange frivillige. I 2017
bød den på et rigtigt godt foredrag med megen fynsk humor. Frivilligprisen blev i år velfortjent givet til
formanden for centerrådet Villy Nielsen. Tillykke med prisen. Det er vigtigt at vi på denne dag giver et ”klap
på skuldrene” til de ca. 140 frivillige som er forankret omkring Egetoft og Frivilligcenteret.
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Vi kan være stolte over de mange frivillige som byder ind på opgaver til gavn for vore mange pensionister
mfl.

Hjemmeside og vort IT system.
I foråret 2013 blev vor nye hjemmeside www.frivilligcenter-egtved.dk samt hjemmeside for Egetoft
www.egetoft-egtved.dk oprettet af Jens Møller. Jens Møller er webmaster på de 2 hjemmesider. Vi syntes
det er en flot hjemmeside som er let at navigere i. Vi er meget taknemmelige for at Jens Møller vil forestå
ajourføring af vor hjemmeside. Det er væsentligt at denne ajourføres løbende.

Opgaver i 2018.
-

At understøtte Egtvedgruppen i deres frivillige/sociale arbejde

-

Afholde møde med hjemmeplejen/sundhedsvejleder etc.

-

Fortsætte/vedligeholde det gode samarbejde med Vejle kommune

-

Vedligeholde samarbejdet i Koordinationsgruppen

-

Få styrket Frivilligstyregruppen

-

Ajourføre de bestående foldere

-

Forsikringsforhold skal undersøges (Vejle kommune er i gang)

-

Rekruttere flere frivillige

-

Sætte nye initiativer i gang

-

At flere opgaver uddelegeres/ EFC er pt. meget sårbar

-

Deltage I UCL - pause

De fleste kan vi vinke af, men flere af punkterne vil også være gældende for 2019.

Opgaver for 2019.
•

Den vigtigste opgave, at få flere til det organisatoriske arbejde. EFC er stadig meget sårbar.

•

Dialog omkring samarbejde Egetoft/EKC – udnytte fælles ressourcer

•

Dialog med øvrige interessepartnere

•

Sætte fokus på ufrillige ensomme – innovationsprojekt Vejle kommune

•

Støtte nye aktiviteter inden for det frivillige sociale arbejde.
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•

Fælles frivilligdag på Egetoft

•

Evaluering af annoncering/ information på anden måde

•

Støtte Ældre- og Frivilligrådet

•

Ajourføre vore foldere så de er mere aktuelle

•

Styrke Frivilligstyregruppen

Afslutning
Tak for et rigtig godt samarbejde i 2018 til alle de frivillige som udfører et frivilligt socialt/frivilligt arbejde til
gavn og glæde for vore medborgere i Gl. Egtved kommune. Tak til de mange kommunale medarbejdere som
vi gennem vort frivillige arbejde har haft kontakt med i årets løb.
Tak til Udviklingsrådet, Egtved Handelsforening, Egtved Posten, de kommunale myndigheder og øvrige
samarbejdspartnere.
Tak for de mange positive tilkendegivelser vi har fået gennem året for det arbejde som FrivilligCenter Egtved
og Aktivitetscenteret på Egetoft udfører.
Tak til personalet på Egetoft for et rigtig godt samarbejde i 2018, som vi ved vil fortsætte i det kommende år.
Tak til Styregruppen for et godt og konstruktivt samarbejde i 2018.
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