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 del var indlæg om styrkelse af samarbejdet på tværs af foreninger/grupper ved:
Else Iversen, Ågårdens Venneforening og Kirsten Lund Pedersen, Ældresagen.
Andet afsnit var den ordinære årsmøde i Frivillig Center Egtved.
Der var i alt 12 deltagere
Første afsnit:
Indlæg ved Kirsten Lund Pedersen:
- Kirsten udtrykker sit ønske om udbredelsen af Ældresagen i hele Gammel Egtved
Kommune og i særdeleshed med et velfungerende samarbejde på tværs af
organisationer.
- Sidste år havde man i Ågård en temadag hvor forholdene omkring døden blev
behandlet.
- I år har man i samarbejde med Hjerteforeningen og Venneforeningen en temadag hvor
hjerteforeningens tilbud blev aktualiseret.
- Kirsten tog emnet om hvad og hvordan man formidler om aktiviteter og tilbud op.
Muighederne for at udnytte de sociale medier var umiddelbart mulig og bør udnyttes i
stor udstrækning for at forbedre kommunikationen om emner for samarbejde. Mund til
mund-metoden på tværs af de lokale samfund er også et særdeles godt og direkte
tilgængeligt tiltag, det giver en direkte respons.
Indlæg ved Else Iversen:
- Else havde også behovet for samarbejde på sin dagsorden.
Else er også aktiv i Lokalrådet i Ågård – Gravens - Øster Starup hvor samarbejdet i
området fungerer godt. Der bliver også arbejdet med ideen om ”Landsbyklynger” som
har til formål at få et fælles strategisk mål. Dette kunne være relevant for Gammel
Egtved kommunes landsbyer såsom Gravens/Ågård – Egtved – Ødsted/Jerlev – Øster
Starup.
Der er plads til at styrke et sådant initiativ.
- Som det før er nævnt, er arbejdet i FCE er centreret omkring Egtved.
Her skal der gøres en indsats på at få oplandet gjort aktivt, der møder grundlæggende
ingen op fra oplandsbyerne når Egtved har arrangementer, tilbuddene bliver ikke
udnyttet.
- Der er muligheder for at afholde møder i oplandsbyerne, lokaler kan flere steder stilles
frit til rådighed.
Tilknytning og faciliteterne på Egetoft bliver let en hindring i den retning, men der kan

sikkert også findes en løsning på det.
Her kan en forbedret kommunikation måske ændre på forholdene.
- Elses budskab er, samarbejde, brug de sociale medier at opsætte udnytte eksisterende
skærme til ikke kun kolde facts, men også med fortællinger om ”hvad er der sket” ”det
sker”.
- Folkeskolerne skal aktiveres og de store klasser kan være et stort aktiv med hensyn til
opbygning på skærme, der er til rådighed.
Undervisningsministeriet har pålagt folkeskolerne, at i de ældste klasser skal der indgå
undervisning i anvendelse af sociale medier
Kent takkede de to indlægsholdere for deres positive og informerende indlæg.
DEBAT:
Kent:

Skemaer, som er/bliver udleveret, omkring enlige og sociale sårbare med henblik
på bedre information ud til ”al folket”, og en optakt til Innovation 2021.
Fortaler for en bredere sammensætning af styregruppen
Med hensyn til en direkte kommunikation har FCE ikke gode muligheder i det FCE
ikke har en medlemsliste, men er till rådighed for alle modsat Ældresagen, som
har et medlemskartotek.

Else:

I Lokalrådet er ”gråt” hår et gennemgående kendetegn, men der kommer dog også
nu yngre aktive frem i lyset.

Villy:

Det er vigtigt at få opgaverne sat i værk, og derefter at følge op på dem for at følge
med i udviklingen og få øje på udbyttet.

Else:

Et eksempel på aktivitet fra unge er den succeshistorie der ligger bag
Parkourbane i Øster Starup, hvor fem af de store elever fra folkeskolen gik i aktion
og med succes.

Hanne: Et forhold man ikke må glemme når talen er om FCE, det henvender sig til 60+
årgangene.
Kent:

Forskellen på de forskellige foreninger er en positiv sag, ide de derved kommer til
at supplere hinanden.
Ældresagen er en meget stor organisation med mange medlemmer og derved
kan/gør påvirke politikkerne på Borgen.

Kirsten: Foreningernes hus Vejle samt Ældre Sagen Vejle/ Jelling har fået kr. 100.000, - til
arbejdet på et pilotprojekt omkring Innovation 2021.
Kent takkede for indlæggene under debatten, og kan se nødvendigheden af et udvidet
samarbejde mellem de forskellige grupper, et samarbejde der skal starte med, at vi sætter
os sammen. Ældre Sagen og FrivilligCenter Egtved skal snarest have et fællesmøde, hvor
bla. besøgs- og indkøbstjeneste (fællesprojekt) samt øvrige tilbud skal koordineres.
Det er ligeledes et fællesønske at vi (FCE) inviterer til et fællesmøde med aktører indenfor
det frivillige sociale arbejde.

Andet afsnit:
Ordinær Årsmøde i Frivillig Center Egtved
1. Valg af dirigent. Villy blev foreslået og valgt.
2. Beretning:
En god og fyldestgørende beretning for året 2018 blev fremlagt af Kent Jensen.
Herunder gennemgik Kent Jensen også Frivilligcentrets regnskab.
Økonomien er god.
Beretning i sin fulde længde er vedheftet dette referat.
3. Valg
Der var to medlemmer af styregruppen på valg, Kurt Schmidt og Kent Jensen.
Begge modtog genvalg, Kent kun for 1 år.
Valg af suppleant: Anna Marie Dahl blev valgt
Valg af to revisorer, sidder for 1 år:
Inge Nielsen (genvalg) og Flemming Andersen nyvalgt

4. Eventuelt:
Telefonstjernens arbejdsforhold blev taget op, der har været problemer med ”hvad gør
jeg hvis ingen svarer”
Emnet er fuldstændig afklaret: Hjemmeplejen kontaktes, og de skal agere!
(dette gælder i øvrigt for alle borgere, man må ikke efterlade et menneske i hjælpeløs
tilstand).
Dirigenten takkede for god ro og orden.

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

Referent:

