Egtved d. 16. januar 2019

Styregruppemøde - Torsdag d. 20. december 2018
Tilstede: Kent, Anna, Villy, Kurt, Niels
Referat:
1) Godkendelse af referat fra 2018.08.25:
Godkendt.
Indsigelser til dette referat bedes sendt senest 14 dage efter modtagelse.
Her skal også oplyses om eventuelle emner til Styregruppens arbejde
2) Siden sidst:
Skolevenner/hjælpere: Har god gang i opgaverne, der er 16 aktive frivillige.
BID: samarbejdsfora med interessenter i foreninger, handels – og erhvervsforeninger etc.
Det fungerer rigtig godt. Stor opbakning til lokale arrangementer også positiv omtale af
Vejle Kommune som støtter BID samarbejdet godt..
Foldere: er stadig på programmet. Vi vil i samarbejde med bla. Ældre Sagen og Egetoft
implicere vort udbud af foldere.
Samarbejde med Ældresagen: Bisidderdelen vil vi lave en aftale, så vi henviser disse
sager til dem, da de har en gruppe af rådgivere. Det samme vil vi gøre om evt. IT
opgaver henvendelser.
Der skal udarbejdes en fælles organisering, møde forventes afholdt ultimo februar.
Spis sammen: stor succes med 80 deltagere. Arbejdsgruppen består fremover af Inger
Olesen Ældre Sagen, Ingrid Laudal Egetoft og EFC.
§ 18:
Egtvedgruppen var administrativt indstillet til få tildelt 19.900 kr. da vi opfylder alle
politiske krav for støtte. Seniorudvalget har fuldkommen desavoueret den administrative
indstilling. Seniorudvalget har bevilliget midler til alle de ansøgte grupper/foreninger,
hvilket har medført at alle er beskåret med 34 %. Egtvedgruppen har kun fået 13.134 kr.
Vi kommer ud af året med underskud. Vi vil klage over denne behandling. For at læse de
aktuelle beløb skal man ind på VK’ hjemmeside – ikke helt god kutyme!
3) Egtvedgruppen:
Stolegymnastikken: Nogle har været på kursus (gratis) i IFA
Der er en udestående opgave med husleje i Egtved (Domea).
Adventsmøde: Rigtig fin eftermiddag med god deltagelse (34).
Besøgs- indkøbsvenner: Der mangler aktive, er ved at blive kritisk.

4) Værktøjskassen:
- Har haft nogle henvendelser (ca. 40), alle opgaver løst.
- Det skal præciseres, at værktøjskassen er en service til opståede opgaver og ikke til
løsning af almindeligt forefaldende arbejde (Overgårdvej o.l. steder).
- Egetoft kontor (Ingrid Laudal) overtager vagt telefonen fra 1. januar 2019.
- Velfærdsmagasinet skal i bladet oplyse telefonnumre på alle Frivilligcentres
værktøjskasser! KJ foranlediger.
5) Stigruppen:
- Har fået bevilget kr. 17.000,- til ny plæneklipper
6) Økonomi
- Økonomien i grupperne under FCE er fornuftig god og stabil for fortsættelse af de
aktiviteter der er på planen. Der er ikke plads til ekstra ordinære poster i alle kasser.
- Frivilligdag / spis sammen 2019: Nuværende fondsmiddel er blevet trukket tilbage fra
2019, nye fonde opsøges.
7) Egetoft Centerråd:
Har rimelige forhold og fordeler efter modellen med mest mulig til flest mulige – der sker
ingen evaluering på området.
8) Frivilligrådet:
- § 18 midler er politisk besluttet for nuværende, kan tidligst ændres i 2019. Se under 3).
- Anna Christensen er blevet fast referent og forestår udsendelse af referater m.v.
- Frivilligrådet er tilsyneladende blevet vel struktureret og det ser ”lysere” ud for
fremtidigt arbejde i Frivilligrådet.(Anne Christensen Velfærdsafdelingen opsagt sit job pr.
1.2.2019)
9)

Nye aktiviteter:
- Kontortid: Der sættes et skilt på døren om henvendelse på Egetofts kontor.
- Kontorvagt: Kontoret på Egetoft vil overtage telefonen og ved henvendelser
(værktøjskassen) kontakte NB eller KJ på telefon eller mail.
- Møder: Aktiviteter med oplandsbyer er fortsat udestående – udsat til ultimo februar.
- Årsmøder: FCE 6. marts 2019 kl. 10:00, evt. indlæg ved Kirsten Lund om
samarbejde
Egtvedgruppen 7. marts 2019 kl.13:30. Egetoft årsmøde den 6.3.2019. Ældre sagen
årsmøde den 15.3.2018

10) Eventuelt
Styregruppemøde 21. februar 2019 kl. 08:30

Referent

