Styregruppemøde torsdag den 16.november 2017
Deltagere: Birthe Berg, Anna Pedersen, Kent Jensen, Niels Blæsbjerg delvis.
Afbud: Villy Nielsen, Gitte Meng.
Efter aftale med Birthe Bjerg har undertegnede lavet referat.

1. Referat fra 31. august godkendt.
2. Siden sidst.
EFC har igen deltaget i et UCL projekt for studerende sammen med Egetoft og Datastuen.
Har givet en positiv omtale i Egtved Posten. EFC deltager igen med samme projekt februar
2018.
EFC frivillige deltaget som vagter i Egtved skoles årlige efterårsmotionsløb.
Ældrerådsvalget – gav det forventede gode resultat. Han Erik Pedersen Ødsted og Anna
Marie Dahl, Egtved blev valgt: Vi ser frem til et godt samarbejde.
På sidste BID møde, blev det besluttet at der skulle sættes fokus på cykelløbet Danmark
Rundt. Der blev besluttet at der sammen med cykelklubben team Egtved skulle fremstilles
28 racercykler som skulle ophænges på Aftensang. Sammen med træværkstedet på Egetoft
og andre frivillige pensionister lykkedes det at udføre denne opgave. Et flot syn på
Aftensang.
Repræsentanter fra stigruppen deltog i Udviklingsrådets Workshop med bla. stiftelse af
Egtvedpigens Venner. Projektet for Egtvedpigens Grav blev fremlagt.
Stigruppens skal have møde med repræsentanter for Udviklingsrådet omkring vore spor i
landskabet.
Stigruppen deltog i den officielle indvielse 10. november af det nye anlæg i Dalgade.
Undertegnede deltaget i Spis sammen i Ødsted/Jerlev den 2. november, hvor jeg skulle
komme med et oplæg om at være frivillig på Egetoft samt i EFC.

Skolevenner deltaget i aktivitetsugen på Egtved Skole, med bla. Fremstilling af pallemøbler.
Spis Sammen den 12. november på Egetoft var arrangeret af Egetoft, Ældre Sagen, Røde
Kors, Hjerteforeningen, Danske Pensionister Egtved samt EFC. Der var over 70 deltagere. Et
rigtigt godt arrangement samt et flot samarbejde med alle involverede. Som der blev udtalt
af flere af de frivillige ”Vi har det på ryggraden”. Ældre Sagen havde fået bevilliget 5000 kr.
af Nordea fonden.
EFC har dækket underskuddet på ca. 1600 kr. for dækning af annonce etc. Der har været en
egenbetaling på 50 kr.
3. Egtvedgruppen
Der har været en del frafald til stolegymnastikken på Overgårdvej men stadig ca. 10
deltagere hver gang.
Betty har stået alene med stolegymnastikken i Ødsted/Jerlev, har ikke haft behov for
hjælp, deltagerne har været meget aktive i forløbet. Ellen Lomholt starter langsom op igen.
Vi har i det sidste kvartal fået flere henvendelser fra Vejle kommune om hjælp. Opgaverne
er løst.
Dialogmødet med Sundhedsafdelingen i Vejle kommune afholdt den 9.11.2017 på Egetoft.
Der blev udvekslet erfaringer fra årets forløb. Grønhøj kunne godt tænke sig at nogle af
deres tilknyttede borgere kunne bruge noget af deres tid med hjælp til praktiske gøremål i
Egtved by. EFC har sendt henvendelsen videre til bla. Egtved Handelsforening.
Næste arrangement i Egtvedgruppen er Adventsmøde den 7.12.2017 på Egetoft med
Katrine Papsø Andersen i fra Øster Starup sogn
Ikke genvalg.
4. Værktøjskassen.
Henover året har der ikke været så mange opgaver, men i oktober/november har der
været en del flere opgaver. En enkelt rollatoropgave har vi henvist til Vejle.
5. Stigruppen.
Projektet med en gangbro i slugten til Egtvedpigens Grav er udsat på ubestemt tid. Årsagen
er den megen nedbør samt der har været noget MTB kørsel som gør det umuligt at lave
projektet. Undersøge om vi kan lave en alternativ rute i slugten. Skal aftales med lodsejer.
EFC har sendt et brev til Cykelklubben om at det indtil videre er forbudt at cykle på
samtlige spor.

6. Økonomi.
EFC har indsendt ansøgning til § 18 for Egtvedgruppen.
Økonomien er meget tilfredsstillende.
EFC og Egtvedgruppen har givet tilskud til transport ifm. Udflugter fra Egetoft til Mols samt
Æbleturen til Fyn.
Det er nødvendigt at yde tilskud til arrangementer arrangeret af Egetoft, da der ifm. med
Vejle kommune ganske vist har bevilliget flere ”varme hænder” til Egetoft med en klausul
at Egetoft skal afholde arrangementer i nogle weekends, men der er ikke samtidig
bevilliget flere § 18 midler.
7. Frivilligrådet.
Da Villy var forhindret i dag, henvises til referaterne fra Frivilligrådet.
8. Årsmøde 2018
EFC årsmøde den 6.3. 2018 – På valg er Birthe Bjerg – modtager ikke genvalg.
Kent Jensen - modtager valg.
Egtvedgruppen den 13.3.2018

9. Eventuelt – kontorvagtplan (er udsendt)

