Egtved, 18. juni 2019
Styregruppemøde - d. 19. juni 2019
Tilstede: Kent, Villy, Anna, Kurt, Anne Marie, Anne, Niels
1. Bemærkninger til referat fra 3. april 2019
Godkendt
Ingen indsigelser
2. Siden sidst
• Skolevenner/hjælpere: Fungerer rigtig godt, der er tilstrækkelig med aktive hjælpere, alle er
registreret med Børneattester, skolen står selv for indkaldelse af hjælpere
• BID: Byen deltager, søger yngre mennesker til aktiviteter, Jesper Røy er god med virtuelle midler,
Åben Egtved den 31. august – skal der laves en fælles stand?
• Hjemmeside: Kent ser på sagen, der skal foretages en del rettelser, dette gøres i samarbejde med
Jens Møller
• Samarbejde med Ældre Sagen: der har været afholdt et møde med intentioner om at udbygge
samarbejdet. Vi har en fællesinteresse i at bruge vore kompetencer til fordel for vore ældre mfl.
Referat udsendt til Styregruppen.
3. § 18
• Opfølgning: se senere i dette referat
Midlerne skal bruges til det almene formål (de svage i samfundet) og ikke til de bedre stillede
borgere.
4. Egtvedgruppen
• Stolegymnastik: fungerer godt begge steder
•

besøgs- og indkøbsvenner: Ingen kommentarer til opgaverne, de løses

•

Plan 2021: Deltager i møderne. Besvarelserne på de rundsendte skemaer gav et billede af
situationen. Der udarbejdes nye skemaer til en ny rundspørge.

5. Værktøjskassen
• Status Tovholder: ikke noget nyt, alle henvendelser bliver behandlet, men ikke mange i år til dato.
6. Stigruppen
• Status: To nye projekter godkendt og iværksættes
Egtvedgård stien byder på visse udfordringer.
Der er nye input vedr. stier fra kommunal side.
Ny hundeskov bliver sandsynligvis indrettet i kirkeskoven ved Ribelandevej.
•
7. Økonomi

• Regnskab status: Økonomien holder til det planlagte. En forårstur for Egtvedgruppen koster ca.
4.000, - og det vil en efterårstur også koste.
8. Egetoft centerrådsmøde
• Villy refererer fra møde den 17.juni.
Frivilligprisen stilles i bero i år, ny model måske på vej fremadrettet – Centerrådet kan måske blive
aktiveret.
Sygeplejeklinikken er aktiv, men adgangsforhold ikke afklaret
Folkemøder (Vejle) er et godt tiltag. Temaet var ”ensomhed”.
Opdeling i grupper var et godt initiativ – men forholdene omkring grupperne var ikke optimale.
Resultatet var kvalitativt dårligt.
9. Frivilligrådet:
• Villy refererer fra møde den 29. april.
Dårlig deltagelse fra de enkelte grupper.
Tildeling af § 18 midler blev drøftet og fik en meget ublid behandling
Det blev foreslået, at agenda og referater bliver udsendt til de aktuelle frivilligrådsmedlemmer på
forkant, så man ikke skal læse om mødet og dets indhold i dagspressen som det første sted.
Kommende møde (19.6.19) i Voksenudvalget bliver meget interessant.
v
10. Fællesforum
• Berettigelse af Frivilligcentrene:
På formødet blev drøftet sammenhængene mellem de forskellige foreninger og hvordan de skal
organiseres fremadrettet.
FCE skal fortsætte!
Værktøjskassen fortsætter som den fungerer nu
Kontortid fortsætter i regi hos Egetoft som nu
Stigruppen går ud af dette forum og underlægges Egtved Udviklingsråd
Egtvedgruppen overgår til Ældresagen omkring 1. januar 2020. Vi skal have § 18 midler inder
overgangen.
Røde Kors fortsætter med de tiltag de har i dag.
11. Nye aktiviteter
• Kontortid – se under ”10”
• 12. Eventuelt
Næste møde: Torsdag den 19. september kl. 08:30
Referent

