Referat Fælles Forum 18. 2.20 i Egtved
Deltagere: Give 4 pers., Jelling 4, Børkop 3, Vejle 1, Egtved 5
Mødeleder: Villy Nielsen, Egtved.
Referent: Susanne Haltou, Egtved.

1. Velkommen / vi synger en sang
Villy bød velkommen og derefter fællessang – ’Det haver så nyeligen regnet’ i anledning af 100året for Genforeningen.

2. Dorthe Bladt Fællesskabskoordinator – AktivSammen60+
Dorte Bladt motiverede hvorfor aktiviteterne på den nye hjemmeside
http://aktivsammen.umbraco.vejle.dk/ retter sig mod de 60 årige og opefter. Risikoen for ensomhed
er større for den aldersgruppe når de forlader arbejdsmarkedet, bliver alene eller på anden vis
oplever markante forandringer i livet. Dorte fortalte om ’ABC for mental sundhed’, som bl.a. drejer
sig om at tage godt imod nye borgere, når de dukker op i bl.a. aktivitetshusene. Ambitionen på
længere sigt er at favne en bredere aldersgruppe. Alle mødedeltagere fik en brochure ’Tag godt
imod’ om emnet. De senere meningsudvekslinger bekræfter, at alle er enige om, at det første møde
med en ny borger er vigtigt, så de ikke mister modet og bliver borte. Dorte fortalte bl.a. at
hjemmeplejens personale undervises i at motivere deres ældre patienter til at deltage i lokale
fællesskaber.

3. Referatet fra 8.10.19 blev godkendt
4. Nyt fra de forskellige Frivillig Centre
Give har haft dialogmøder over temaerne at rekruttere frivillige og om at træffe den ensomme.
ensomme.
Jelling har haft en god tilgang til Værktøjskassen efter annoncering i lokalavisen. De er derudover
begyndt at opfordre brugerne til at kommentere aktiviteten på Facebook, for at sprede kendskabet til
Værktøjskassen yderligere. Jelling har indbudt deres frivillige til en fælles middag. Der kom 110
som blev opfordret til at fortælle venner og bekendte om frivillighedsarbejdet for få flere frivillige.
Børkop Værktøjskassen fungerer fint. Der er især mange af borgerne der har brug hjælp til at
indstille tv programmer. God-morgen-tjenesten fungerer så godt, at flere frivillige behøves.
Vejle fortæller at ABC for mental sundheds aktivitet: ’Gåtur med mening’ er en stor succes.
Vægten ligger på den personlige kontakt. Else Marie læste op af den vejledning som de 2 værter for
gåturen får. Jeg (referenten) synes den er så god, at jeg tog et billede af begge sider af vejledningen,
så I kan se den. Måden at tage imod på, er også gangbar i andre sammenhænge.
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Else Marie uddelte en invitation til et gratis foredrag 18.3. kl 19 i Foreningernes hus. En ung kvinde
med muskelsvind holder foredrag om følgende emne: At være handicappet er ikke en begrænsning,
det er en udfordring.
Egtved Kent er afgået som formand pga. rigeligt med andre arbejdsopgaver. På årsmødet d. 27.2
vælges den nye styregruppe. Værktøjskassen fungerer fint. Egtvedgruppen er ved at overgå til
Ældresagen. Der arbejdes på at få flere frivillige.

5. §18 Fortæring, kørselsgodtgørelse – opstramning?
Reglerne er strammet lidt rigeligt for kørselsgodtgørelsen. Stor enighed om, at de der kører ud for
Værktøjskassen skal have kørselsudgifterne dækket, hvis Værktøjskassen skal bestå. Både Vejle og
Give får kørselstilskud og foreslog de der har fået afslag, at gøre ansøgningen mere konkret, så det
tydeligt fremgår hvad der søges til kørsel og hvad der f.eks. søges til drift. Emnet bør på
dagsordenen til formandsskabet/frivilligrådet. Knud tager det med, ligesom han også tager
spørgsmålet om forplejning med, fordi der også har været en del afslag på dette punkt.

6. Nyt fra Frivilligrådet
Frivilligrådet, her repræsenteret af Knud, aflyste forrige møde pga. manglende punkter på
dagsordenen.

7. Frivilligrådets fremtid og funktion
Der opstod en diskussion (i Fælles Forum) om hvorvidt tiden er inde til at gentænke Frivilligrådet.
Hvad er dets funktion, hvad skal vi med det og hvad kan vi bruge det til. Der kom forslag om at
nedlægge Frivilligrådet og erstatte det med to dialogmøder med stram struktur og dagsorden. Give
blev af Fælles Forum opfordret og bemyndiget til at komme med forslag til Frivilligrådets fremtid.
Den bemyndigelse tog de til sig og laver et forslag, der sendes rundt til Fælles Forum, som kan
komme med bemærkninger.

8. Eventuelt
Adresselisten blev opdateret. Næste fælles møde: 26.5. kl. 17.
Vi takker jer alle for et godt og inspirerende møde.
.
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