Frivilligcenter Egtved
Referat fra styregruppemøde d. 16. januar 2014 på Egetoft.
Deltagere: Kent, Anna, Børge, Villy, Niels og Birthe
Agnes Jepsen var indbudt til mødet
Ingen afbud
1. Godkendelse af referat fra 21. november:
Godkendt
2. Siden sidst.
Ældre hjælper ældre har kun fået kr. 3.500 i § 18 tilskud. Drøftet
kriterierne. Der afholdes møde om gruppens fremtid fredag d.24,1,
3. Kontorvagten – mail til formanden:
Mail, der skal reageres på, videresendes til Kent. Vi overvejer automatisk
videresendelse til Kent.
”Opgaver for kontorvagten” revideres.
Der efterlyses opgaver, der kan udføres i kontorvagt tiden. Måske kan det
drøftes med datastuen om løsning af mindre PC opgaver.
4. Orientering fra Frivilligrådet/Ældrerådet v/Villy:
Der afventes konstituering af begge råd. (d. 21.1. blev Frivilligrådet
konstitueret med Anita Fogh, Frivilligkontoret i Give som formand,
næstformand blev Yasser Rady fra ”Humanitære foreninger” sekretær blev
Susanne Clausen, der repræsenterer Handicaporganisationer.)
Både Egetoft og Ågården får lov at beholde de beløb, som er indtjent af
frivillige. (Villy og Knud Møllers fortjeneste)
5. Værktøjskassen – statistik - rollatordag:
Der har været 80 opgaver i 2013. Rollatordag afholdes i april/maj.
Usikkerhed om Hjælpemiddelcentralens opgave – de henviser til
cykelhandlere, hvor brugerne selv skal betale. Måske aftale med Ribe
Cykellagere?
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Børge stopper i gruppen og i værktøjskassen. Nye emner drøftet.
Fra efteråret kan det ikke mere være tinglyst på ejendomme, at man er
pligtig til at være tilsluttet den lokale antenneforening.
6. Økonomi:
Overskud i 2013 på kr. 2.742,11
Revisorerne har godkendt regnskabet
7, 8 Foldere, indlæg, annoncer:
Foldere trænger til en servicering
Der sættes annonce i Egtved Posten vedr. á jour føring af foreninger v/
ændringer/oplysninger. Kent og Agnes klarer det.
Der afholdes møde med kommunens ”forebyggere” v. liste over soc.hum.
foreninger.
9 Fælles Forum, evaluering af mødet i Børkop 10.12, møde d. 19.2. i Give:
Godt møde i Børkop. ”Broen” fortalte om deres opgaver
10 Årsmøde i marts – på valg er Birthe Bjerg, Kent Jensen og Børge
Sørensen
Kent og Birthe genopstiller, Børge genopstiller ikke.
Holger Gorm inviteres til at holde et indlæg
Mødet afholdes torsdag d. 6. marts kl. 16.00
11 Eventuelt – vagtplan – næste møde:
Vagtplan:

23/1 Villy
30/1 Anna
6/2 Niels
13/2 Kent
20/2 Birthe
27/2 Børge
6/3 Villy
6/3 næste møde

Ref. Birthe
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