Egtved d. 19. september
2018

Styregruppemøde - Torsdag d. 30. august 2018
Tilstede: Kent, Anne, Villy, Kurt, Niels
Referat:
1) Godkendelse af referat fra 2018.05.04:
Godkendt.
Indsigelser til dette referat bedes sendt senest 14 dage efter modtagelse.
2) Siden sidst:
Demenskonference Brørup: God dag med gode konsulenter med indsigt (inviteret senere)
UCL: 4 studerende med samme tema som sidste år. De blev tilbudt at bruge kontoret. Kent og Marianne
har hver deres projekt.
Skolevenner/hjælpere: Nyt møde d. 3. september
En god folder er lavet af Egtved skole.
Mød Egtved: En fantastisk oplevelse med mange mennesker og stor interesse. Havde egen pavillon
opstillet ved Røde Kors.
Foldere: Revision pågår, Sonny arbejder med opgaven. Foreningsliste er under udarbejdelse.
Dataloven: For at være lovlige skal alle udsendelser ske som følger: Sendes til Mig selv (afsenderen), og
øvrige modtagere angives under Bcc, herved kan den enkelte modtager ikke læse hvem der er sendt til.
3) Egtvedgruppen:
Stolegymnastikken fungerer godt hvor det er i gang. Ketty Skovsgaard indgår som instruktør i Egtved.
Har deltaget i relevant kursus i foråret.
Efterårstur: Ny dato, Fjordens hus og kaffe (sted ej besluttet). Pris maks. kr. 60,4) Værktøjskassen:
- Har haft et antal henvendelser.
- Vi skal måske finde en eller to mere. Nørup/ Randbøl skal nok opgraderes og ny aktiv person i området
opsøges (Kent kender måske en). Hvis aktiveret bør der hænges opslag op i Brugsen i Nørup.
- Det er besluttet, at vi ikke skifter armaturer o.l., det er autoriseret arbejde.
Pakninger og tud-filtre skifter vi.
5) Stigruppen:
- Ny sti til Oustrup og eventuel sammen med sti til Egtvedpigen.
- Udgangspunkt for alle sti vandringer er det en vision de starter ved Roberthus.
- Projekt for Egtvedpigens grav er fortsat aktiv, der pågår Fondsansøgninger etc.
6) Økonomi
- Økonomien i grupperne under FCE er fornuftig god og stabil for fortsættelse af de aktiviteter der er på
planen.
- Der er kommet en ekstra bustur på planen.

- Spis sammen i Egtved bliver med Stormlund til underholdning. Et arrangement som alle frivillige
sociale grupper er medarrangør af. Ældre Sagen har fået godkendt ansøgning om økonomisk tilskud.

7) Egetoft Centerråd:
- § 18 midler skal anvendes til ”ensomhed” og ”Psykisk sårbare”.
-Instruktører til fysisk træning søges uddannet gennem kommunen og § 18 midler.
- Næste møde flyttet
8) Frivilligrådet:
- Frivilligrådet: Bestemmelser for § 18 midler fortsætter som tidligere.
- Frivilligdagen: De foreslåede er ikke alle inden for det definerede område.
9) Fællesforum:
Næste møde er i Egtved fra kl. 16:00 afsluttende med spisning (Indkaldelse kommer)
Overskrift for dagen foreslået til at være den nye datalov. Som oplæg spørges Anna (ev. Jens Møller)
10)

Nye aktiviteter:
Der skal startes nye aktiviteter op i vores område, bl.a. skal vi se på hvordan Aagård, Øster Starup,
Ødsted og Jerlev kan indgå.

11)

Eventuelt
kontorplan:
6/9 Kurt
13/9 Anna
20/9 Niels

Referent

27/9 Kent
4/10 Kurt
11/10 Anne

18/10 Villy
25/10 Kent - Styregruppemøde
1/11 Niels

