Fælles Forum

Egtved den 9. oktober 2018

Fælles Forum:

Møde tirsdag den 9. oktober 2018 kl. 17.00 - 20.00

Mødested:

Egetoft , Kirkevej 23, 6040 Egtved

Deltagelse:

Der var 12 deltagere til mødet

Referat:
1.

Velkomst og sang:
Velkomst ved Kent Jensen
Sang: nu falmer skoven ……….

2.

Valg af referent – Egtved:
Niels Blæsbjeg blev valgt som referant

3.

Godkendelse af referat fra
Referatet blev godkendt

4.

Indlæg ved Else Marie Schmidt – Den nye datalov:
Else Marie Schmidt havde meldt afbud på grund af sygdom. Anne Mette Raal gav en
orientering om det tidligere udsendte notat om Privatlivspolitik for foreningernes hus.

29.05.2018

Petra Raundahl orienterede om Gives udarbejdede privatlivspolitik.Denne vedlægges referatet
som vi formodentlig kan bruge i Frivilligcentrene.
Else Marie Foreningernes Hus stiller gerne op for individuelle spørgsmål.
5.

Nyt fra Frivilligrådet:
Frivilligrådsmødet den 10.9 var meget positivt og tegner for en god fremtid.
Vejle Kommune står for referat, hvilket blev opfattet meget positivt
Vejle kommune indkalder til et fællesmøde med repræsentanter for handicaprådet, ældrerådet,
udsatterådet, Frivilligrådet.med henblik at arrangere et fællesmøde en gang om året.
Forretningsordenen skal med på næste møde, da der var en opfattelse af - At linien : Såfremt
det nyvalgte råd måtte ønske det, er der mulighed for valg af to næstformænd. Skal
bibeholdes.

Ændring til § 18 midler: der skal skelnes til en geografisk fordeling og formuegrænsen på kr.
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25.000,- er bortfaldet
I grupper med større formuer skal ansøgninger indeholde en begrundelse for at søge om flere
penge(f.eks til anvendelse til større opgave næste år).
Frivilligfesten var et godt arrangement., med en rigtig god fordragsholder
En god dag og også god omtale i dagspressen.

ca. kl. 18.00 Spisepause
Udsat til efter punkt 8..
6.

Nyt fra Den Frivillige Verden v/ Else Marie Schmidt.- Anne Mette Raal informerede
Foreningernes Hus, Vejle.
Vejle Kommunes ensomhedsforebyggelse ønsker en koordinator/tovholder til et projekt for
”følgevenner”.
Der søges midler til arbejdet for 8 – 12 timer om ugen.
Ældresagen vil gerne med i ”Foreningernes Hus”, men der er tilsyneladende et organisatorisk
problem.
Ældresagen er involveret med en overordnet koordinator fra Vejle Kommune.
Vejle Kommune kommer til klienter, som de ”kender” – men alle kan henvende sig og
fremsætte deres behov.
Forebyggende hjemmebesøg og hjælpende personer kan være kontakter.
Tryg Fonden har bevilget en hjertestarter til foreningernes hus. Denne sættes op så den er
tilgængelig 24/7. Tryg har inkluderet 5 års service/drift.
Der er opstartet en netværksgruppe for ensomme mænd. Den første gruppe er ved at afslutte 8
temaer med succes.

7.

Korte indlæg fra Frivilligcentrene:
Gruppen fastslog, at der ikke er behov for skriftlige indlæg til møderne i Fælles Forum.
Hvis en gruppe har et emne de ønsker drøftet er det frit at fremsende et oplæg.
Børkop:
Har oprettet tre grupper á 5 – 6 personer som har telefontjenesten – en enkelt person er
kommet til ”ude fra”.
I bisiddderordningen er der tilsyneladende en vis koordinering mellem de enkelte centre for at
få ordningen til at fungere.
Et korps af bisiddere, som arbejder på tværs af centrene er et ønske  bedre baggrund og
udnyttelse af erfaringer. Det kan være formålstjenligt at samarbejde med andre frivillige
organisationer.
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Brugte proteser indsamles og sendes som hjælp til lande hvor behovet er stort – f.eks
Rumænien.
Værkstedslokaler blevet lukket, de opfylder ikke lovens krav (Arbejdstilsynet).
Jelling:
Besøgstjenesten kan på sigt få behov for kurser, da kravene ændrer sig – besøgsvenner møder
nye udfordringer.
Telefonkædens telefonregninger bliver dækket af Røde Kors.
Der bliver færre og færre opgaver i vørktøjskassen.
Der er ændret på ordningen omkring kontorvagtten.
Give:
Kontorvagtsordningen har ændret opbygning. Ingen eller kun vagt efter behov, men en skærm
med information om hvor og til hvem man kan henvende sig.
Går ind i ”julehjælpen” som uddeler gavekort á kr. 800,Behovet er øget fra 30 til 50 ansøgere. Centret har fået en ordning, hvor de selv kan fordele 20
stk. ud af 50.
Kredsen har opdelt området i 3 sektioner for at kunne betjene det store område.
Oprettelse af hjemmesider kan være/er en økonomisk belastning. Forslag om at skaffe
viden/indsigt fra lokale med kendskab til opbygning af hjemmesider.
Egtved:
Kontorvagten har opstartet en eventuel ændring med den fysiske besættelse af kontoret, idet
Egetofts faste personale måske kan betjene kontorvagtens telefon og henvende sig til den
fysiske vagt ved behov.
Rollatorgruppen på Egetoft fik ingen § 8 midler hvilket er negativt, da det går ud over den
svageste gruppe.Centret er trådt til med økonomisk bidag til udflugter.
UCL(sygeplejerske-, pædagog- lærer- og socialrådgiveruddannelse). For 3. gang er vi med i
projekter,dette samarbejde med UCL er givende. De får et projekt hos EFC som giver et godt
input i det frivillige arbejde, idet UCL gruppen arbejder opsøgende i lokalområdet.
Kent Jensen deltog i Ældre Sagens demensdag i Brørup og havde en god og oplysende dag.
Demensgruppen på Egetoft har møde hver 14. dag.
Stigruppen er et stort aktiv med mange frivillige, der gør en stor indsats.
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Vi er opstartet revision af alle vore foldere. Der arbejdes med at nedbringe antallet med en
overordnet folder med alle aktiviteter omtalt, og måske 2 - 3 foldere med mere specifik
informatiom.
8. Eventuelt:
Grundbeløb for § 18 midler bør måske øges med kr. 5.000 til 10.000.
Knud Møller skriver en en indstilling til Vejle Kommune om dette.
Fælles Forum møder 2019
19. februar:
28.maj:
8. Oktober:

Børkop
Give.
Vejle

9. Afslutning med en sang.
Referent

