FrivilligCenter Egtved (EFC)- Styregruppe.
Styregruppen består af følgende medlemmer som repræsenterer de tilknyttede
foreninger/ grupper, som udfører frivilligt socialt arbejde i Egtved gl. kommune.
Birthe Bjerg, Anna Pedersen, Niels Blæsbjerg, Villy Nielsen og Kent Jensen.
Suppleant udtrådt i perioden.
Frivilligcentrets adresse.
Frivilligcentret i Egtved har kontor på Egetoft Aktivitet og træning, Kirkevej 23.
Frivilligcentrets opgaver/arbejde
Frivilligcentret har fast åbningstid torsdag fra kl. 10 – 12.
I samme tidsrum er der åbent for telefonisk kontakt - 50 48 52 90
De tilknyttede foreninger/grupper kan benytte sig af kontorets faciliteter.
Frivilligcentret hjælper med oprettelse/fornyelse af CVR- numre, Medarbejdersignatur,
digitale postkasse etc., samt yder assistance til ansøgninger, henvendelse til offentlige
myndigheder.
Hjælper med ansøgninger om bla. varmehjælp, § 18 midler, DSB rejsekort,
håndværkerfradrag og udførelse af mindre EDB-mæssige opgaver og support/gode
råd af forskellig art.
Frivilligcentret er med til at skabe kontakt mellem nye frivillige og de forskellige
aktiviteter.
Frivilligcentret støtter og/står for nye aktiviteter i samarbejde med interesserede.
Frivilligcentret står for Værktøjskassen, Egtvedgruppen, Stolegymnastikgrupper,
Stigruppen samt Bisidderordningen (i samarbejde med Ældre Sagen).
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Samarbejde med øvrige frivilligcentre i Vejle kommune.
De 5 frivilligcentre, Børkop, Egtved, Give, Jelling og Vejle mødes hvert kvartal i Fælles
Forum med henblik på at udveksle erfaringer/ ideer samt med oplægsholdere for
udvikling af frivilligcentrenes arbejde. Dette er meget vigtigt at vi i fællesskab udvikler
os med henblik på udførelse af opgaver i forhold til civilsamfundets udvikling.
Samarbejde med kommunen, de kommunalt ansatte og det offentlige
Frivilligcentret har et meget tæt samarbejde med de ansatte på Egetoft Aktivitet og
Træning og lederen af Plejecenter Hejlskov. Da der er person sammenfald med
Centerrådet for Egetoft skeles der ikke længere til om det er Centerrådet eller
Frivilligcentret som i gangsætter nye aktiviteter mm. Mange opgaver løses i
fællesskab. Vi har udviklet et fantastisk samarbejdsklima på Egetoft som er med til at
understøtte samarbejdet med Vejle kommunes ansatte indenfor Sundheds- og
hjemmeplejesektoren. Mange af deres henvendelser om besøgsvenner, frivillige for
indkøb til de ældre går kontakten gennem Frivillig Center Egtved som formidler
kontakten videre til Egtvedgruppen, Ældre Sagen eller Røde Kors, som sørger for at
disse opgaver bliver løst.
Vi har en løbende dialog med sundhedsmedarbejderne i forebyggende hjemmebesøg
til ældre, da de meget ofte kommer på Egetoft, foregår dette løbende uden unødig
forsinkelse (vi har kun kontortid om torsdagen). Det er vigtigt for os at have dette
uformelle samarbejde som bevirker at der ikke går for meget bureaukrati i formidling
af opgaver til vore mange frivillige og de relevante brugere.
I november måned havde vi et fællesmøde med flere medarbejdere fra
Sundhedsafdelingen, leder af Hejlskov og Steensvang samt mange frivillige. Der var
29 deltagere i mødet og der var en meget konstruktiv og værdiskabende dialog. Det
blev besluttet, at vi som minimum skulle afholde dialogmøderne mindst en gang om
året.
Med loven om at alle skulle have digital postkasse pr. 1. november 2014 besluttede
EFC at dette var en opgave som vi ville hjælpe de ældre med at få løst. Sammen med
Centerrådet for Egetoft og Datastuen har vi afholdt en åbenhus dag ifm. med
Kulturugen samt i efteråret 2014. Hvor der var mulighed for at få oprettet adgang til
Digital post samt at vi kunne hjælpe med ”Anmodning om fritagelse fra Digital Post for
borgere”. Vi har løbende gennem året udført denne opgave i tæt samarbejde med
Borgerservice i Vejle. EFC har fået en god service fra Vejle kommune. Pr. 1. november
2014 havde vi afleveret ca. 140 fritagelser. Vi har fået megen positiv respons fra vore
ældre medborgere i Egtved området.
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§ 18 tilskud
Frivilligcentret har i forbindelse med § 18 ansøgninger hjulpet flere foreninger/grupper
med deres ansøgninger til kommunen.
For de flestes gruppers vedkommende er der bevilget de ansøgte beløb for 2014.
Desværre fik Ældre hjælper ældre – Egtvedgruppen reduceret de ansøgte 30.000 kr.
til 3.500 kr. Dette bevirkede at gruppen i januar 2014 besluttede at lukke gruppen.
EFC indsendte en klage til Vejle kommune om årsagen til den store reducering.
Efterfølgende havde EFC et møde med Velfærdsforvaltningen samt formanden for
Seniorudvalget. EFC fik bevilliget 10.000 kr. til det videre arbejde. I EFC og
Egtvedgruppens frivillige var der enighed om at gruppens arbejde – besøgs –
/indkøbsvenner og stolegymnastik skulle fortsætte og være underlagt EFC, med
undertegnede som Tovholder på gruppen.
Reglerne for § 18 har været behandlet i Frivilligrådet og der er efterfølgende sket en
revidering af regler. EFC finder de nye retningslinjer for at være rimelige i forhold til
det frivillige sociale arbejde. § 18 ansøgninger foregår nu digitalt med de dertil
hørende begynderfejl. I september måned afholdt Vejle kommune kursus på Egetoft i
det elektroniske ansøgningsskema for 2015.
EFC har for 2015 fået de normale 20.500 kr. Egtvedgruppen 17.525 kr.,
Stolegymnastik 2.350 kr.
Ældre – og Frivilligråd.
Ældreråd.
Til ældrerådet havde vi opstillet Grethe Jessen Hansen(nyvalg), Egtved og Hans Erik
Pedersen(genvalg) Ødsted. De blev begge valgt og efterfølgende er Hans Erik
Pedersen valgt som formand for rådet. Grethe Jessen Hansen deltager regelmæssigt i
Centerrådets møder, så vort medlem ved hvad der foregår blandt græsrødderne.
Frivilligråd.
EFC er automatisk medlem af Frivilligrådet med undertegnede og Villy Nielsen som
suppleant. Der er rigtig mange opgaver vi arbejder med, der er lavet en tidsplan for
opgavernes løsning osv. En opgave som har høj prioritet er afholdelse af en frivilligdag
med uddeling af Frivilligprisen. Frivilligrådet besluttede at frivilligprisen ikke skulle
uddeles i 2014, da det at få frivilligprisen skulle have en høj prioritet og samtidig
under nogle mere højtidelige former. Vi håber det bliver muligt at afholde et godt
arrangement i lighed hvad mange andre kommuner gør.
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Samarbejde med øvrige foreninger som udfører socialt frivilligt arbejde.
Der har været enighed om at styrke samarbejdet med henblik på at styrke
fællesskabet og kunne tilbyde arrangementer som kan tiltrække både nye og gamle
frivillige til fornyelse og styrke den frivillige indsats i samarbejde med civilsamfundet.
I forbindelse med Vingstedmessen i 2011 etablerede vi en Koordinationsgruppe som
består af Røde Kors, Egtved Pensionistforening, Ældre hjælper Ældre, Ældre Sagen,
Centerråd for Egetoft, Hejlskov venner og Frivilligcenter Egtved. Der afholdes
fællesmøder efter behov. Vi har besluttet at vi igen er repræsenteret på
Vingstedmessen i 2015.
I september 2014 afholdt vi et møde på Ågård Plejecenter sammen med Røde Kors og
Ældresagen med henblik på at rekruttere flere frivillige. Vi fik hovedsageligt flere
frivillige til plejecenteret som besøgs-, indkøbs- eller ledsagevenner samt vi fik 2 til
værktøjskassen. Formålet blev i hovedtræk opnået selvom vi havde håbet på flere
frivillige som besøgs- og indkøbsvenner til ældre i Ågård- Gravens området.
Egtvedgruppen
Som en konsekvens at Styregruppen i den gamle Egtvedgruppe indstillede deres
arbejde, besluttede EFC at videreføre arbejdet med undertegnede som tovholder. Der
var stor opbakning fra de frivillige at arbejde skulle fortsættes under EFC. Med de
10.000 kr. er det lykkedes at fortsætte med alle opgaver besøg- og indkøbstjenesten
samt Stolegymnastikken i Jerlev/Ødsted. Der har været ført en økonomisk stram linje,
da EFC ikke havde detailkendskab til hvor store omkostninger der var for at drive
Egtvedgruppen. Alle de frivillige var indstillet på dette. Der er blevet afholdt en
efterårstur samt et adventsarrangement med en rigtig god tilslutning og der har
været en meget positiv tilbagemelding på disse arrangementer. Ambitionsniveauet
har ikke været så stort i perioden, da det har været vigtigt at få den velfungerende
gruppe til at finde et passende niveau med møder, arrangementer etc. Da
ambitionsniveauet har været lavere end sædvanlig er vi kommet ud med et overskud
som vi ikke havde forventet. Vi søger om at dette må overføres til 2015 og efter
årsmødet skal Egtvedgruppens aktiviteter planlægges. Det kan medføre at vi for 2016
må søges et mindre beløb?
Med nedlæggelsen af Ældre Mobiliseringen samt Ældre hjælper ældre har gruppen
ikke længere mulighed for konsulenthjælp etc. fra den nye organisation/forening –
Danske Seniorer, dette vil kræve at alle frivillige i Egtvedgruppen skulle betale
medlemskontingent. Gruppen skal finde sine egne ”ben at stå på”. Med det
sammenhold og gejst der er i gruppen skulle det ikke give problemer. Egtvedgruppen
har fået flere hjælpere og vi har løst alle de frivillige opgaver som besøgs- og
indkøbstjenesten, som Vejle kommune har ønsket løst af Egtvedgruppen. Derfor ser
fremtiden lys ud.
Ved årsmødet den 3. marts 2015 blev der besluttet nye retningslinjer samt
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nedsat en gruppe som vil tage sig af de praktiske ting. EFC stå for økonomi,
sekretariatsopgaver samt det overordnede ansvar.
Stolegymnastik
Stolegymnastikken i Jerlev/Ødsted området kører videre med Ellen og Betty som
tovholdere. Der møder trofast ca. 20 deltagere hver mandag. Der falder lidt fra af
naturlige årsager og ny tilgang er der ikke kommet i årets løb. Mange fra gruppen har
deltaget i vore 2 arrangementer. Der har ikke været ressourcer til yderlige tiltag af
arrangementer, hvorfor der er et overskud på kontoen og Stolegymnastikken har
derfor søgt et mindre beløb for 2015.
Sundhedsafdelingen kontaktede EFC i foråret 2014 om vi havde mulighed for at starte
noget stolegymnastik op i Domeas afdeling på Overgårdvej i Egtved.
Et længere forarbejde for at få stolegymnastikken i gang på Overgårdvej lykkedes
med succes. Blev i gangsat pr. 1.2.2015. med Mie Pedersen, Marie Jæger, Irene
Nielsen samt Hanne Nielsen som hjælpere. Der er itv. ca. 15 deltagere.
Tak til de 6 hjælpere/instruktører.
Der er indkøb de nødvendige rekvisitter til formålet.
Værktøjskassen.
Værktøjskassen har bestået siden 2008 og der er en rimelig efterspørgsel efter mindre
håndværksmæssige opgaver. Da vor et af vore tidligere medlemmer af
værktøjskassen ønskede at udtræde af værktøjskassen (speciale TV justeringer) har
vi desværre måttet henvise vore kunder til den lokale radioforhandler. De har til
gengæld lavet nogle økonomiske ”pakkeløsninger” for justering af TV. I foråret afholdt
vi igen en rollatordag i henholdsvis Jerlev/Ødsted området, på Hejlskov Plejecenter
samt Egetoft. I november måned indrykkede vi igen en annonce samt omtale i den
lokale avis, om nødvendigheden af at få opsat/kontrolleret røgalarmer. Vi må
desværre igen konstatere, at der igen ikke var mange henvendelser. En fremgang i
forhold til 2013, fik vi 2 henvendelser. Vi har en rigtig god gruppe af frivillige i
værktøjskassen, de fungerer særdeles godt socialt og de er glade for, at der er en
alsidighed i opgaverne. Gruppen har mange gode kompetencer til gavn for vore
rekvirenter. Vi afholder lejlighedsvis møder med gruppen, er der nye opgaver vi kan
påtage os, har vi det rigtige værktøj. Vi har udført ca. 80 opgaver i årets løb. Lidt
færre end sidste år.
Som noget nyt har vi fået udvidet Værktøjskassen med 2 i Ågård området. Den ene
påtager sig ”alle” relevante opgaver i Ågård/Gravens området. Den andet har påtaget
sig de mindre håndværksmæssige opgaver samt opgaver på rollatorer, kørestole etc.
på Ågård Plejehjem.
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Flere af vore frivillige i gruppen har påtaget sig opgaver for flere af vore beboere i
”bofællesskaberne” og i egne boliger etc., som i nogen grad har været tidsrøvende. Vi
har svært ved at sige nej og lade det være op til den frivillige at sige fra.
Stigruppen
Vi har besluttet at Stigruppen Egetoft organisatorisk styres af EFC, da alt arbejdet i
gruppen er styret fra EFC (undertegnede er Tovholder). Vi har fået økonomiske midler
fra § 18 for indkøb af materiel til vedligehold af Spor i Landskabet samt udbedring af
diverse bænke etc. Vi er endnu ikke helt færdige med dette projekt. Endvidere har vi
fået midler fra Vejle kommunes Stipulje for indkøb af flis som er udlagt på sporet ved
Spejderhytten. Vi er 12 personer i Stigruppen, og de fleste opgaver er uddelegeret.
Vedligehold af sporene er der 3-4 hold som fra foråret til efterår regelmæssigt plejer
sporene, græsslåning, busk- og træbeskæring mm. Vi kan være stolte over det
arbejde der bliver udført til gavn for Egtved borgere og turister. Det er en fornøjelse
at gå på vore spor og vi kan se de fleste bliver flittigt brugt.
Gruppen tager ikke pt. nye initiativer for flere Spor i Landskabet. Vi skal have et
fællesmøde med Udviklingsrådet samt Vejle kommune, vi skal gerne have en helhed i
det videre arbejde.
Frivilligcentrets økonomi.
Vejle kommune har for 2014 og 2015 bevilliget 20.500kr. til Frivilligcentrets arbejde.
Vi står selv for regnskabsføringen samt revision. I de tidligere år har det ved årets
afslutning set meget fornuftigt ud. Vi kommer ud af året med et overskud på ca.
1200kr. Det er kun til en annonce i Egtved Posten. Vi har i EFC ikke taget nye
initiativer, da der er brugt megen energi på at få Egtvedgruppen reorganiseret mv.,
har vi for det første ikke annonceret så meget som vi plejer, flere udgifter til nye
foldere mv. Da vi som EFC skal indrette efter de regler vi har for Egetoft, skal alt
fortæring købes her, vi lægger ca. 1/3 af vore midler til Egetoft. Den anden 3. del er
gået til annoncering (6000 kr.). Vi vil rejse sagen i Frivilligrådet at det er nødvendig
med min. 25.000 kr. som vi tidligere har fået grundet de stigende omkostninger. Der
er nu ikke råd til at sætte nye initiativer i gang, dette ser jeg som et alvorligt problem.
Frivilligkontoret.
Kontoret fungerer efter hensigten, men pladsen er trang. Der kan højst afholdes møde
med 5-6 deltagere, hvorfor flere af de andre grupper/foreninger må henvises til andre
lokaliteter på Aktivitetscentret. Vi har i årets løb fået lavet nogle nye foldere ifm.
Egtvedgruppen. Kontorvagten udføres af Styregruppens medlemmer på skift, og har
fungeret tilfredsstillende.
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Synlighed.
Da Frivilligkontoret har kontor på Egetoft Aktivitet og træning samt der er stort
personsammenfald med Centerrådet er vi meget synlige, hvorfor vor opgave gøres
lettere med den næsten daglige kontakt med de mange aktivitetsudøvere (i
gennemsnit 1200 pr. uge) og frivillige som kommer på centret. Der gives derfor
mange gode råd og vejledning ved den daglige omgang på centret.
Der annonceres minimum en gang i kvartalet i Egtved Posten med omtale af
kontortid, værktøjskassen samt bisidderordningen. Annoncerne følges normalt op med
en omtale på forskellige emner som vi finder væsentligt for omverdenen.
Frivilligcentret er løbende i gang med at ajourføre vore foldere, et større arbejde, som
vil fortsætte i 2015, samt nye foldere vil se dagens lys. Ny fællesfolder for
Koordinationsgruppens medlemmer er revideret så den tager højde for de
organisatoriske ændringer der er sket i årets løb.
Vi har et problem med vor Frivilligmappe som bla. findes på Borgerservice og par
enkelte andre steder i Egtved. I styregruppen har vi indtil videre besluttet at tiden er
løbet fra denne mappe. Det er ikke let at holde den ajour, meget få indmelder
ændringer etc. FrivilligCenter Vejle er i gang med ajourføring af den tidligere Vejviser,
men kun som en digital løsning. Seneste nyt desangående, de har besluttet at de kun
vil ”stå på mål” for foreninger/gruppe i Vejle. En rigtig beslutning, da det er umuligt at
ajour holde en fælles Vejviser for hele Vejle kommune. Vi vil i FCE forsøge at få en
folder som indeholder de grupper som vi er ”paraplyorganisation” for.
Vore foldere forefindes på Borgerservice mm. Vore Aktivitetsmapper er itv. inddraget.
Der er jævnligt en omtale af Egetoft Aktivitet og træning/Frivilligcenter Egtved i den
lokale presse med de mange aktiviteter/arrangementer som udføres i tæt samarbejde
med både personale, centerråd og frivilligkontoret. Sammen med Egtved
Handelsforening, Erhversforeningen, Egtved Udviklingsråd, Egetoft og FCE har vi
halvårsmøder med Egtved Posten og Vejle Amts Folkeblads journalister og
medarbejdere med henblik på mere synlighed.
Udviklingsråd samt Vejle kommune om udvikling af vor skønne natur i Egtved
området. Nogen vil måske spørge, hvad har det med frivilligt socialt arbejde at gøre,
gruppen er på 10 – 15 personer som alle er + 60 og de er alle naturmennesker som
vil gøre en indsats for udvikling af nærområdet til gavn for lokalbefolkningen samt
turister der besøger nærområdet.
Vi har løbende en dialog med Egtved Udviklingsråd med henblik på at støtte fælles
initiativer til støtte for Egtved udvikling.
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Årsmøde
Der afholdes en gang om året møde med repræsentanter for de frivillige sociale
foreninger/grupper som Frivilligcenteret helt naturligt er paraplyorganisation for.
Hjemmeside.
I foråret 2013 blev vor nye hjemmeside www.frivilligcenter-egtved.dk færdig. Jens
Møller som er med i Centerrådet for Egetoft har udarbejdet vor nye hjemmeside og
Jens Møller har samtidig oprettet en ny hjemmeside for Egetoft www.egetoftegtved.dk Jens Møller vil fremover være webmaster på de 2 hjemmesider. Vi syntes
det er en flot hjemmeside som er let at navigere i. Vi er meget taknemmelige for at
Jens Møller vil forestå ajourføring af vor hjemmeside. Det er væsentligt at denne
ajourføres løbende. Hjemmesiderne er også tilgængelige via www.egtvednet.dk
Visioner/”tanker” for 2015.
-

At understøtte Egtvedgruppen i deres frivillige/sociale arbejde

-

At der udarbejdes et organisation skema for det frivillige sociale arbejde i
Egtvedområdet

-

Afholde møde med hjemmeplejen/sundhedsvejleder etc.

-

Fortsætte/vedligeholde det gode samarbejde med Vejle kommune

-

Vedligeholde samarbejdet i Koordinationsgruppen

-

Ajourføre de bestående foldere

-

Forsikringsforhold skal undersøges

-

Uddannelse af flere Bisiddere

-

Rekruttere flere frivillige

-

Sætte nye initiativer i gang

-

At flere opgaver uddelegeres/ FCE er pt. meget sårbar

Afslutning
Tak for et godt samarbejde i 2014 til alle de frivillige som udfører et frivilligt socialt
arbejde til gavn og glæde for vore medborgere i Gl. Egtved kommune. Tak til de
mange kommunale medarbejdere som vi gennem vort frivillige arbejde har haft
kontakt med i årets løb.
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Tak for de mange positive tilkendegivelser vi har fået gennem året for det arbejde
som Frivilligcenter Egtved og Aktivitetscenteret på Egetoft udfører.
Tak til personalet på Egetoft for et godt samarbejde i 2014, som vi ved vil fortsætte i
det kommende år.
Tak til Styregruppen for et godt og konstruktivt samarbejde i 2014.
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