Frivilligcenter Egtved EFC

Referat fra styregruppemøde d. 6. april 2017 kl. 8.30 på Egetoft.
Deltagere: Kent, Anna, Villy, Niels, Gitte og Birthe
Særlig velkomst til Gitte Meng (Røde Kors / bestyrer af butikken), som er indtrådt
som suppleant og deltager i vore møder.
0 Konstituering:
Formand: Kent Jensen
Næstformand: Anna Pedersen
Kasserer: Kent Jensen
Referent: Birthe Bjerg
1. Godkendelse af referat fra 26. februar:
Godkendt
2. Siden sidst:
Årsmøde EFC:
Mange positive tilbagemeldinger. Forslag om senere at afholde et fællesmøde
med Birthe Schelde
Årsmøde Egetoft:
Ikke stort fremmøde, men meget afslappet. Kører godt med
weekendarrangementer. 2 nye og gode unge medarbejdere. Håber, at der fortsat
vil være økonomi dertil. Villy fortsætter som formand.
UCLprojekt:
Villy og Kent har været dommere v. projekter på UCL. På dagen var der meget
lidt tid til fremlæggelse af projekterne. Der er bl.a. blevet fremstillet en

brochure for mediecentret. Man lærer at arbejde på tværs af faggrænserne – og
det kan vi hjælpe med til. Hvis der igen kommer henvendelse, så deltager vi
gerne.
Fælles Forum
Godt indslag fra Ikast/Brande v/frivilligkoordinator om organisering, tilbud,
samarbejde med kommunen og frivillig-børsen m.m.
Egtved skole – samarbejde:
Hvis Ældre Sagen får henvendelser sendes de videre til Marianne
(kontaktperson). Vi skal fungere som poster ved cykelløb i næste uge. Mangler
ikke frivillige. Datastuen har også samarbejde.
Samarbejde Egetoft:
Der blev redegjort for samarbejde på Egetoft på mange områder.
Frivilligrådet v. Villy:
Redegjorde for punkter på forrige møde. Fremover rundsendes referat fra
møderne til EFC´s styregruppe Birger går på pension 1/5. Der er overført kr.
100.000 fra seniorafdelingen til voksenafdelingen – hvilket har medført, at der
er uddelt færre §18 midler på seniorområdet.
Ældrerådet:
Der indkaldes til et opstillingsmøde senere på året. Der må ikke stilles for
mange op. Valghandlingen vil ske elektronisk.
3. Egtvedgruppen:
Årsmøde: Godt møde m/ Kirsten Spøer der fortalte om sit arbejde.
Stolegymnastik: Går planmæssigt. Huslejeforholdene er bragt i orden.
4. Værktøjskassen:
Mailen på kontoret afprøves, så der kan sendes besked rundt v.
arbejdsopgaver.

Opgavemængden er faldene – skyldes måske, at ældre får mere hjælp af børn
og børnebørn
Rollatoreftersyn: Der planlægges en dag på Hejlskov og Egetoft - annonce i
Egtved Posten.
5. Stigruppen:
Ansøgning Vejle kommune: Kent indsender ansøgning.
Nye projekter: Der er mange projekter, der kan tages fat på. Udviklingsrådet
er delvis med i projektet (Vejle Ådal)
Der arbejdes med sti til Egtvedpigens grav og Dalgadeprojektet. Ligeledes
forbindelse til de andre stier.
6. Økonomi:
Ingen problemer – alt går planmæssigt.
7. ”Ingen spiser alene” d. 28/4:
Vi har modtaget kr. 15.000 fra Nordea fonden. Mødet er et samarbejde med
EFC, Egetoft, Røde Kors, Hjerteforeningen, Kræftens bekæmpelse,
Scleroseforeningen, Pensionistforeningen og Ældre Sagen.
Planlægningen kører fint. Anny Fyhn underholder. Entre kr. 25 incl. en
genstand..
8. Kontorvagt og næste møde:
Kent udsender vagtplan til alle. Er modtaget i skrivende stund
Næste møde d. 15.6. kl. 8.30

Referat Birthe

