Styregruppemøde, Frivilligcenter Egtved
10.12.19
Til stede: Kent, Villy, Anna Marie, Anna, Niels, Kurt, Susanne (referent)

1. Referatet fra18.september blev godkendt uden bemærkninger.
2. Siden sidst
• Der har været afholdt møder med Ældre Sagen med overflytning af Egtvedgruppens
aktiviteter Besøg-, indkøbs – og stolegymnastik aktiviteter. Overflyttes pr. 1.1.2020
• Danmark spiser sammen: Et godt november arrangement. Koordineringsgruppen
fortsætter.
• Trine fra Egetoft er med i projektet. Arbejds- og interessefællesskaber: Et samarbejde
med Vejle kommune. Målgruppen er de ensomme og arbejdet er under udvikling.
• Et nyt tiltag er på vej: AktivSammen+60. Kontaktperson: Dorthe Blat. Max. 1 person må
deltage fra hvert FrivilligCenter Område, men endnu uklart hvem, hvornår og hvor.
Formanden for Ældre Sagen Kirsten Lund Pedersen er foreløbigt tilmeldt i stedet for
Kent.

3. Fremtiden for EFC
• Fortsættelse af dialog fra sidste møde: Kent ønsker at afgå som formand snarest af
helbredsmæssige årsager, så formandskabets poster vil indtil videre varetages af
nærværende bestyrelse. En hurtig status gav følgende resultat:
• På valg til årsmøde 2020. Modtager genvalg: Villy, Anne Marie, Kurt og Susanne.
Ønsker ikke genvalg: Kent, Anne.
• Årsmøde i EFC bliver sidst i februar 2020
• Møde i Fælles Forum 18.2.20 i Egtved
• Plan: Uge 4 indkaldes til dagsordenpunkter, uge 6 udsendes dagsorden til
styregrupperne.
• Hjemmesiden bør opdateres. Opdateringer sendes til Jens Møller.
• En snak om folderne: Nogle bør opdateres – og hvor stort er behovet for dem egentlig?
Kan man i stedet lave blot én fælles folder? Hvis navnene slettes, kan folderne holde sig
aktuelle længere.
4. Egtvedgruppen
• Egtvedgruppen betaler et årligt rådighedsbeløb til lokalefaciliteterne for stolegymnastik.
Kent overfører regnskabet til Ældre Sagen efter aftale med regnskabsfører i Ældre
sagen.
• Ved fremtidige spørgsmål om Egtvedgruppens aktiviteter, henviser Kirsten Spør til
Kirsten Lund.
5. Værktøjskassen fortsætter uændret. Der har været en svagt stigende efterspørgsel.
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6. Stigruppen: Kent fortsætter som tovholder. Der er 8 aktive i stigruppen. En snak om
hvorvidt stigruppen skal forblive i Frivilligcentret eller flyttes til Udviklingsrådet. Kent
foretrækker at den forbliver i Frivilligcentret itv.
7. Økonomien
• er ikke endelig opgjort. Egtvedgruppen havde et lille underskud der dækkes af
Frivilligcentret, som desuden har bevilliget og betalt to foredrag i samarbejde med Ældre
Sagen i hhv. Ågården i nov.2019 og i Bredsten i 2020.
•

Kent fortsætter som kasserer til en ny er fundet og gennemgår årsregnskabet med
revisoren.

8. Egetoft centerområde /Villy:
• Lis (køkkenet) fortsætter sit arbejde i Bredsten, så i køkkenet er pr. 6. jan. to nye ansatte.
Trine vil introducere dem i køkkenarbejdet, men ellers fortsætter som
aktivitetsmedarbejder.
• Flagstangen, som oprindeligt er givet til Egetoft, volder problemer, da der mangler en
frivillig til at hejse flaget. Villy finder ud af, om flagstangen er omfattet af de officielle
flagregler.
• Alle § 18 søgte penge er bevilliget.(Endelig beslutning fra Seniorudvalget endnu ikke
truffet)

9. Frivilligrådets næste møde er 16.12
10. Fælles forum møde 8. oktober i Vejle om berettigelse af frivilligcentrene: Kent refererede
at det var et yderst inspirerende møde; frivilligcentrene har stor berettigelse, men ressourcerne
til nye aktiviteter er begrænsede. Næste møde bliver 18.2.20 i Egtved. ( se pkt. 3)

11. Nye aktiviteter:
•
•
•

Egetoft passer fortsat Frivilligcentrets telefontid torsdag formiddag.
Nytårskur: Tilmelding til biblioteket.
Årsmøder for EFC og Egtvedgruppen (afholdes ultimo februar 2020) og Fælles Forum
skal planlægges

Næste møde: 15.1.20 kl 9. Bestyrelsen mødes og fordeler opgaverne mellem sig.

