Egtved d. 8.november 2018

Styregruppemøde - Torsdag d. 25.oktober 2018
Tilstede: Kent, Anne, Villy, Kurt, Niels
Referat:
1) Godkendelse af referat fra 2018.08.30:
Godkendt.
Indsigelser til dette referat bedes sendt senest 14 dage efter modtagelse.
2) Siden sidst:
UCL: KJ imponeret over gruppens arbejde og indsats
Skolevenner/hjælpere: Godt møde på skolen godt samarbejde God deltagelse med flere som meldte
sig som frivillige.
På afholdte møde fik skolen navne på de frivillige, som har meldt sig. Skolen melder selv ud til de
frivillige for opgaveløsning.
BID: Seneste møde omhandlede mest oplæg til juleaktiviteter, KJ deltager når tiden tillader det.
Foldere: Én folder med alle aktiviteter omtalt, derudover enkelte specificerede folder (Værktøjskassen,
Stigruppen Bisiddere).
Bisidderdelen overlades til en fællesbisiddergruppe, som er fælles for alle fem centre i samarbejde med
Ældre Sagen.
3) Dataloven:
Det fremsendte blev accepteret, dog med tilføjelse af en linje, som omhandler, at ved tilmelding til
aktivitet skriver man samtidig under på, at man accepterer anvendelse af navn m.v. i henhold til den
angivne Privatlivspolitik for centret.
4) Egtvedgruppen:
Stolegymnastikken fungerer godt hvor det er i gang.
Efterårstur: Tur til Fjordens hus med kaffe på Cafe Holmen var god med rigtig fin stemning.
Nyt: Skal forsøge at oprette et hold med Yoga gruppe for ældre.
Instruktører/tovholder søges, eventuel undervisning for § 18 midler (Egetoft regi)
5) Værktøjskassen:
- Har haft nogle henvendelser.
- Det skal præciseres, at værktøjskassen ikke påtager sig arbejde der har en varighed udover 45 – 60
minutter
- KJ har måske en eller to mere. Et ægtepar fra Randbøl og en person i Nørup. Hvis aktiveret bør der
hænges opslag op i Brugsen i Nørup.

6) Stigruppen:
- Det nye projekt til Oustrup- og Egtvedgård- sporene skal gennemgås.
- Der er søgt midler (Vejle kommune til ny plæneklipper (kr. 16.000,-)
- Har fået donation fra Super Brugsen på kr. 2.388,89.
- Der er kommet to nye aktive ind i gruppen
- Der kommet ny projektleder i Landbrug & Fødevarer. Ny forretningsgang for foldere etc.

7) Økonomi
- Økonomien i grupperne under FCE er fornuftig god og stabil for fortsættelse af de aktiviteter der er på
planen.
- KJ har søgt § 18 for 2019 som bla. indeholder husleje for Domealokaler på Overgårdvej for
stolegymnastik.
- Der er to busture på planen for 2019.
- Der skal måske gennemføres et foredrag i Ågård (andre oplandsbyer kan komme på tale).
8) Frivilligrådet:
- § 18 midler er politisk besluttet for nuværende, kan tidligst ændres i 2019.
- 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 fremtidig arbejde i
Frivilligrådet.
9) Fællesforum:
- Mødet den 9. oktober var et godt møde med god erfaringsudveksling.
- Antal deltager (12) gjorde det mulig at få en positiv debat i gang.
- Projekter med positiv aktivitet bør fremmes når der gives tilskud.
- Se referat fra mødet!
10)

Nye aktiviteter:
- Spis sammen: arrangement den 11. november – se arbejdsplan
- Kontorvagt: Kontoret på Egetoft vil overtage telefonen og ved henvendelser (værktøjskassen)
kontakte NB eller KJ på telefon eller mail.
Fra 1. januar 2019 igangsættes en forsøgsordning, hvor kontorvagten overtages af Egetoft personale.
- Møder: Aktiviteter med oplandsbyer er fortsat udestående

11)

Eventuelt
Vagtplan:
1/11 Niels
8/11 Kurt
15/11 Villy

Referent

22/11 Anne
29/11 Kent
6/12 Niels

13/12 Kurt
20/12 Styregruppemøde m. brød

