Egtved d. 30. august 2018

Styregruppemøde - Torsdag d. 7. juni
Tilstede: Kent, Anne, Villy, Kurt, Niels
Referat:
1) Godkendelse af referat fra 2018.05.04:
Godkendt. Indsigelser til referatet sendes senest 14 dage efter modtagelse.
2) Siden sidst:
Vejle Kommune møde for frivillige rådsmedlemmer - Velfærdsdirektør Anne Mette Lund:
Godt møde med bred deltagelse og god positiv debat om de aktuelle emner.
Egetoft Visionsmøde: Godt møde med debat og bredt samarbejde målrettet mod enlige ensomme, samt
samtale om fremtidige emner/opgaver.
UCL: Tilmeldt med 2 grupper med Kent og Marianne, grupperne starter ultimo august.
Skolevenner /hjælpere – møde 2. maj: Aftale med skolen, at der holdes ”lav profil” indtil skolen er
kommet i gang.
Der er ikke for mange hjælpere.
Foldere: Der arbejdes med nye foldere, arbejdet er næsten færdigt og sendt til Sonny Berthold for ny
opsætning.
”Kasser” med vejrlåg til foldere til opsætning i Ødsted og Jerlev overvejes.
BID møde 29. maj: Støtter op omkring arbejdet i et godt og positivt forum.
3) Egtvedgruppen:
Stolegymnastikken fungerer godt hvor det er i gang.
Husleje problemet med Domea ikke endelig afklaret. Kent afventer Domea’ response.
Forårstur til Kolding – Skamlingsbanken – Sdr Bjert bliver gennemført i dag.
Temadag 12. juni i Brørup: Demensdag med god tilmelding, et godt oplæg til mødet omkring øget
samarbejde. Egtvedgruppen deltager med 2 frivillige.
4) Værktøjskassen:
Har haft en del henvendelser.
Peter er igen aktiv
Egtved Lyd og Billede er stadig dem som henvises til fra værktøjskassen omkring TV.
Det er besluttet, at vi ikke skifter armaturer o.l., det er autoriseret arbejde.
Pakninger og tud-filtre skifter vi.
5) Stigruppen:
P.t ingen større aktivitet. Vejrsituationen er netop nu med til at udtørrede fugtige områder så der kan
arbejdes i disse.
Træ som p.t. ligger på Egtvedgård, som er solgt - kan opmagasineres hos Kurt.
Info standere til Sporet ved Egtved er uafklaret for placering.
6) Økonomi
Økonomien i grupperne under FCE er fornuftig god og stabil for fortsættelse af de aktiviteter der er på
planen.
Eventuelle nye aktiviteter i weekends overvejes.
7) Frivilligrådet:
Referat fra mødet den 14. maj er fremsendt.

§ 18 gennemgås for ev. rettelser, frivilligdag fastlagt og bekræftet, forretningsorden skal restruktureres.
Kent er trådt aktiv ind i Frivilligrådet.
8) Fællesforum:
Møde i Jelling den 29.maj godt og positivt.
”Rundtur” om de forskellige aktiviteter er er i gang var positiv.
Fanøturen fra Egtveds frivillige gav aktiv respons fra de øvrige grupper.
Single- og lignende klubber skal markedsføres bedre med hjælp fra de ”stærkere” for at aktivere de
svagere.
9) Nye aktiviteter:
Der skal startes nye aktiviteter op i vores område, bl.a. skal vi se på hvordan Aagård, Øster Starup,
Ødsted og Jerlev kan indgå.
Folkemødet starter op fredag over middag med gennemgang af tekniske faciliteter, som er til rådighed Kent deltager.
10) Eventuelt
kontorplan:
14/6 Kurt
9/8 Kurt
møde

Referent

21/6 Anne
16/8 Niels

28/6 Kent
23/8 Anne

2/8 Villy
30/8 Kent – Styregruppe-

