Frivilligcenter Egtved EFC

Referat fra styregruppemøde d. 15. juni 2017 kl. 8.30 på Egetoft.
Deltagere: Kent, Villy, Niels, Gitte og Birthe
Afbud fra Anna
1. Godkendelse af referat fra 15. juni 2017:
Godkendt
2. Siden sidst:
Workshop Egetoft:
Visionsdag. Indlæg ved Vibeke Ahrensbach. Alle fik tankerne i gang. God dag.
”Spis sammen” 28/4:
Succes – ca. 100 deltog. Håber på gentagelse i 2018
Frivilligdagen på Egetoft 1/6
Ca. 100 deltagere. Villy fik overrakt Frivilligprisen. Indlæg ved Vibeke
Ahrensbach. Blev afsluttet med en god frokost.
EDB problemer mail/printer
Det blev besluttet at købe en ny printer – og eventuelt en ny bærbar computer.
Der oprettes en gmail (Kent og Villy). Efterfølgende har vi etableret en ny
mailadresse egtved@gmail.com. Gl. Sort/hvid printer er funktionsduelig.
Ønskes der tryk i farver har vi en aftale med Egetoft.

3. Egtvedgruppen:
Stolegymnastik:
Går planmæssigt. Økonomien er ok.

Forårstur 30/5:
Rundtur i Vejle med viceborgmesteren som guide. Hjem gennem Vejle ådal.
38 deltagere – flot tilmelding.
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Besøgsvenner/indkøb:
Der er færre at besøge. Forespørgsel fra Ågårdområdet. Etableres måske.
4. Værktøjskassen:
Der er ikke den store efterspørgsel
Rollatoreftersyn:
Den12.6 eftersyn på Egetoft med 8 eftersyn og 20.6 på Hejlskov med
14tilsyn. En del fik lavet småreparationer/eftersyn. Havde en god dialog på
Hejlskov som måske giver flere opgaver til værktøjskassen.
5. Stigruppen:
Ansøgning Vejle kommune:
Der er bevilget kr. 4.500. Anvendes efter sommerferien til gangbro på Sporet
til egtvedpigens Grav.
Møde 4/5 - statusmøde – vedligehold etc.:
Der afventes med vedligehold på de spor som er på Egtvedgårds arealer.
Øvrige spor er flot vedligeholdt.
Workshop – Udviklingsrådet:
Drøftet anlæggelse af nye stier.
Gadebanden:

En del af stigruppens medlemmer er deltagere. Melder tilbage om tiltrængt
vedligehold/forbedring på Vejle kommunes veje etc.
6. Økonomi:
Afventer regninger fra Vejle kommune. Der er lang ekspeditionstid. Har
modtager efter rykker.

7. Frivilligrådet v/Villy:
Fremover rundsendes referater fra Frivilligrådets møder. Næste møde er d.
22/6.

8. Fælles Forum:
Godt møde med indlæg af bedemand. Fra 1.7. kan kommuner tegne forsikring,
der dækker for frivillige. Hvad gør Vejle kommune? Drøftelse af medlemskab
af FRISE. Vejle betaler kr. 5.000 i kontingent dertil.
9. Ældrerådsvalg:
Der afholdes et opstillingsmøde i samarbejde evt. 24.8 med alle frivillige
sociale foreninger samt Egetoft. FrivilligCenter initierer.
Frivilligkontoret/datastuen Egetoft vil tilbyde til at hjælpe med digital
afstemning.
10.Møde efterår – den digitale arv
Firmaet ”Liv & Død har udsendt en folder om ”Den digitale arv ”Emne til et
fælles møde på Egetoft til efteråret – eventuelt et ”weekendarrangement”
11.Eventuelt, kontorvagt og næste møde:
Kent og Birthe har deltaget i Handelsstandsforeningens 1. møde vedr. B.I.D. –
tættere samarbejde. Kent har lige rundsendt referat fra det 2. møde
Der er kræmmermarked d. 27/8 – skal vi deltage med en stand?
Kent udsender vagtplan til alle. Er modtaget i skrivende stund

Næste møde torsdag d. 31.8. kl. 8.30

Referat Birthe
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