Frivilligcenter Egtved
Referat fra styregruppemøde d. 21. november 2013 på Egetoft.
Deltagere: Kent, Anna, Børge, Villy, Niels og Birthe
Ingen afbud
1. Godkendelse af referat fra 5. september:
Godkendt
2. Siden sidst.
a)Fælles Forum d. 5.9. Godt møde
b) Valg til ældrerådet: Fra Egtved blev valgt Hans Erik Petersen og Grethe
Jessen Hansen
c)Frivilligrådet: Fra vort område blev valg Kent (Frivilligkontoret) med
Villy som suppleant, og Birthe (Patientforeninger)
Manual for samarbejde med frivillige behandles af det nye byråd.
d) Vingsted Messen godt forløb – god placering.
c) Invitation fra Egtved skole vedr. samarbejde med foreninger – vi deltager
i mødet
3. Kontorvagten:
Drøftet henvendelse om kørsel til afhentning af medicin på sygehuset.
4. Hjemmesiden:
À jour føres hele tiden
5. Orientering fra Frivilligrådet v.Villy:
Deltog ikke i mødet. Redegjorde om punkter på mødet. Se referat på Vejle
kommunes hjemmeside
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6. Værktøjskassen – opgaver etc.:
7 opgaver siden forrige møde. Problemer med at modtagerne har tid til
besøgene
Service/vedligeholdelse af kørestole/rollatorer – henvises af
hjælpemiddelcentralen til cykelhandlerne. Vi afholder ”Rollatordag” til
foråret.
Vi ser på reglerne for rep./vedligeholdelse af kørestole/rollatorer.
Alle i styregruppen har senere modtaget notat derom.
7. Økonomi:
Kent har søgt § 18 midler til Frivilligkontoret. Overvejer at vi næste gang søger
om kr. 5.000 mere.
Der ydes ikke kørselsgodtgørelse til styregruppemøder
I 2014 er der ikke Vingstedmesse – måske kan vi afholde et foredrag.
8-9 Foldere etc.:
Fælles folderen ændres v. Ældre hj. Ældre – nyt logo. Er nu en selvstændig
gruppe
Der indrykkes en fælles annonce vedr. besøgsvenner til Ældre hj. Ældre og
Røde Kors
Artikel i Egtved Posten vedr. røgalarmer
11.12 er der basar på UCL (Vejle). FrivilligCenter Vejle deltager også –
koordineres.
IT dag d. 21.11. (annonce og presse)
10 Fælles Forum møde d. 10.12 i Børkop :
Aftalt hvem der deltager.
11 Eventuelt – vagtplan – næste møde:
Vagtplan:

28/11 Anna
5/12.Niels
12/12 Kent
19/12 Birthe.
2/1 lukket
9/1 Børge
16/1 næste møde

Ref. Birthe
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