Egtved, 18. september 2019
Styregruppemøde - d. 12. november 2019
REFERAT
Tilstede: Kent, Villy, Anna, Kurt, Susanne, Niels
En særlig velkomst til Susanne Haltou, som ifm. Mød Egtved havde kontakt til de frivilliges bod.
Vil meget gerne deltage i Styregruppens arbejde ved FrivilligCenter Egtved.
Vi er glade for at få en ”ny” i Styregruppen.
1. Bemærkninger til referat fra 18.juni 2019
Godkendt
Ingen indsigelser.
Indsigelser til referatet skal foreligge senest 14 dage efter modtagelse.
2. Siden sidst
• BID: Aktiv gruppe for Egtved, men er måske ikke i FCE regi.
• Samarbejde med Ældre Sagen: Samarbejdet som aktiveres ved årsskiftet vil styrke det frivillige
arbejde.
Egtvedgruppens frivillige vil komme med på kurser i Ældresagens regi. Flere af Egtvedgruppens
Frivillige er tilmeldt kursus den 23. september i Billund.
Ældresagen har midler til rådighed idet de har betalende medlemmer i hele gl. Egtved kommune.
• Mød Egtved: Mød Egtved var en stor succes

3. Fremtiden for EFC
• Kent stopper som tovholder for EFC til årsmødet i 2020
• Alle FrivilligCentre har delegeret de forskellige grupper ud som selvstændige uafhængige
grupper. Det er også den model EFC arbejder på
• EFC skal søges opretholdt! En ændret opbygning skal drøftes og implementeres.
• Forsikringsforhold fortsat et emne som ikke er endelig afklaret
4. Egtvedgruppen
• Stolegymnastik: fungerer godt begge steder
• Besøgs- og indkøbsvenner: Opgaverne løses, har p.t. 1 til 2 frivillige ledige.
Accepterer midlertidig kørsels omkostninger til ”flyttede” personer.
Tinghøj beboere er for vanskelige for EFC at håndtere
Længere snak om Virtual Reality projekt og dens effekt på personer som føler sig ensomme (pt.
forsøg med 2 yngre borgere)
• Arbejdsfællesskaber er et samarbejde med Vejle kommune og frivillige i Egtved der primært er
rettet mod ”ensomme ældre”.
• Plan 2021: Deltager i møderne. Besvarelserne på de rundsendte skemaer gav et billede af
situationen. Der udarbejdes nye skemaer til en ny rundspørge med SOSU medarbejdere..

5. Værktøjskassen
• Status Tovholder: ikke noget nyt, alle henvendelser bliver behandlet.
• Der var en kort orientering omfang og opgaver i værktøjskassens regi.

6. Stigruppen
• Status: Vil blive flyttet ind under Udviklingsrådet. Der er 8 personer i gruppen
• Seneste spor er Outrup sporet som indvies den 6. oktober

7. Økonomi
• Regnskab status: Økonomien holder til det planlagte.
8. Egetoft centerrådsmøde
• Villy refererer fra centerrådet.
• Datastuen har lavet en forenklet opstilling af personaledata politikken (Se Datacenterets
hjemmeside).
På busture i Ældre Sagens regi er der principielt et krav om, at der skal være et kontaktnummer til
en pårørende for alle.
• Personale og Centerråd holder fælles møde primo oktober.
• Frivilligdag sker med stor tilslutning
• Centerrådets økonomi er god
Overetagen ønskes renoveret for ca. kr. 1.5000
• Sygeplejen kommer ned i stueetagen ved behov

9.

Frivilligrådet:
• Villy refererer fra møde.
Sussi Kirkegård med et godt indlæg. Hun er et aktiv for Foreningernes Hus i Vejle og generelt for
det frivillige sociale arbejde.
Folkemødet var en positiv oplevelse. Stine Kragelund (kommunal medarbejder) er blevet en del af
rådet.
• § 18 midler: Nye skemaer findes på nettet.
Fordeling drøftet igen-igen. Det blev præciseret, at de aftalte rammer skal efterkommes – også
hvad pengene søges til og bruges til.

10. Fællesforum
• Berettigelse af Frivilligcentrene:
Fællesforum har 3 møder om året, møderne har til formål at udveksle erfaringer mellem de enkelte
centre.
• Der bliver fundet en model, der indebærer at de enkelte FrivilligCentre bevares - også EFC.
11. Nye aktiviteter
• Kontortid – den nuværende model fungerer godt og søges bevaret.
12. Eventuelt
• Brandbjerg Højskole kommer på besøg på Egetoft i dag.
• Susanne Holtau træder ind i gruppen som referent
• Ny køkkenleder: Lis
• Borgerservice: bus ved Roberthus hver onsdag fra 9 – 12. Kørekort pas m.v. kan håndteres der.
• E-boks udmelding – hvordan?
Er et kritisk spørgsmål, hvis du udebliver fra en behandling bliver du slettet og skal selv være aktiv
for at få ny tid!
• Næste møde: Tirsdag den 10. december kl. 010:30 med efterfølgende frokost
Referent

