Referat Fælles Forum tirsdag, 19.02.19 kl.17.00 – 20.00
Mødested: Englystparken 1, 7080 Børkop

Deltagere: 16 personer
Kl. 17.00

Velkommen. V. Torben Madsen
Referent: Inge Hansen Børkop
Sang: Den danske sang er en ung blond pige.

Punkt 1.

Godkendelse af referat fra 09.10. 2018 i Egtved.
Referatet blev godkendt.

Punkt 2.

Anvendelse af Landsbyapp. (Give)
Petra forespørger om der er andre Frivillig Centre der har tænkt på
muligheden for at benytte en ”Landsbyapp”. Den fungerer ved at man via
tlf., eller tablet kan få adgang til oplysninger om arrangementer i det
område, hvor vedkommende bor. Det oplyses at man i
Rindkøbing har udviklet en app, som kommunerne kan købe.
Vi drøftede om det skal erstatte hjemmesiderne, eller være et supplement.
Petra foreslår at det kunne være en opgave for Vejle Kommune.
Konklusion: Fælles Forum vil opfordre Frivillig Rådet til at tage
emnet på dagsordenen.
Personer til ”omsorgssamtaler” og ”bisiddere”. (Give)
Give har de fået opfordring til at etablere en ”Bisidderordning” igen.
Børkop: Vi har haft det, men det er droppet, da efterspørgslen ikke var der.
Nogle har været på kursus, som var meget givende. Men for nuværende
har vi ingen planer om at reetablere ordningen.
Der peges også problemet med, at der var en forventning om at blive kørt
frem og tilbage. Vi henviser til Ældresagen.
Vejle: Der er efterspørgsel, så der bør være et tilbud om det. De har
intentioner om at etablere ordningen. De vil tage det op med nye frivillige.
Der peges også på problemstillingen om kørsel og ansvarlighed for den
person man skal følge.
Vejle har ”omsorgssamtaler”. Frivillige tager samtalen, og hjælper
med at finde et tilbud. De andre Friv.c. har kun henvendelser fra
ældre.
Egtved: Har ingen henvendelser og henviser til Ældresagen.
Jelling; Der har ikke været behov. De har en Ledsageordning, som er et
lignende tilbud.
Konklusion: Vejle vil arbejde videre med at etablere en fælles
Bisidderordning i Foreningernes hus.
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Punkt 3.

Præsentation af Børkops Hjemmeside.
Torben præsenterede vores hjemmeside.
Alle som havde tlf. og tablet loggede sig ind for at kigge. Vi kunne
oplyse, at vi har installeret en tæller, så at man kan se hvor mange
visninger der har været. Vi er stadig i begynderstadiet, men ellers
ligner vores hjemmeside de andres. Adressen er fricenterborkop.dk

Punkt 4.

Fordeling af § 18 midler (Give – Kent)
Fordelingen af midler er iflg. Kent sket så behandlingen og proceduren er
foregået på en forkert måde. Alle er blevet beskåret med 34% i år.
Jelling: Der var sat nogle mål, som ikke blev fuldt. Problemet er, at der
ikke er dækning til alle.
Give: Kriterierne er politisk vedtaget, men måske er kriterierne
urealistiske
Konklusion: Der ønskes en debat med politikerne.

Punkt 5.

Nyt fra Frivilligrådet. (Torben)
Referatet er ikke udkommet, så det var sparsomt med nyt.
Anne Kristensen har fået nyt job, men proceduren med at kommunen
laver dagsorden og referat fortsætter. Desuden oplyses det at Vejle
Folkemøde finder sted den 7. og 8. juni.

Punkt 6.

Orientering fra Vejle Foreningernes hus (Else Marie Schmidt).
Socialstyrelsen skal udvikle en beskrivelse for samarbejdet med de andre
FrivilligCentre. Den skal understøttes af vedtægter. De har nu 72
medlemsforeninger og har haft 2.800 bookninger. Vejle henviser til de
arrangementer de har, og opfordrer os til at melde os til.
De er også i gang med at skabe 1 team af ”Følgevenner”.

Punkt 7.

Orientering fra Centrene:
Vejle: har foretaget ændring i fordelingen af Værktøjsopgaver, således at
det nu er de frivillige der fordeler opgaverne.
Else Marie beder om at alle sender en mail, om hvor langt vores
områder strækker sig.
Give: har droppet projekt ”Et lille Skub”, da der var for få.
Jelling: Besøgsvenner og tlf tjenesten kører. I Værktøjskassen er behovet
svingende. De har orienteret brugerne om reglerne vedr. Persondataloven.
Børkop: En statistik over opgaver i det forgangne år viser lidt færre
opgaver i Værktøjskassen, men stigende i Telefontjenesten. Vi har
desuden fået 1 person mere i styregruppen Tove Laursen. Vi oplever nok i
lighed med de andre Centre at det er svært at rekruttere frivillige.
Har haft henvendelse om at blive fritaget for digital post, fra en borger
som før har haft E-post, men som ikke evner det mere.
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Egtved:
Vi har i lighed med Jelling og Give ikke bemandet kontoret om torsdagen,
da der har/er meget få henvendelse. Kontorvagten passes af personalet på
Aktivitetscenter som modtager besked enten personlig eller pr . telefon og
formidler det videre til Styregruppen. Er trådt i kraft pr. 1. januar 2019.
Da det kniber generelt med at rekruttere flere frivillige både til det
organisatoriske samt til diverse opgaver, skal vi have en drøftelse med bla.
Ældre Sagen og andre aktører.
Vi er i gang med forberedelse af årsmøder i Frivilligcenter samt
Egtvedgruppen. Vi mangler frivillige til styregruppen.
FrivilligCenter/Egtvedgruppen har klaget over tildeling af § 18 til
Egtvedgruppen, ikke så meget over den mindre bevilling, men at
principperne til fordeling af midlerne ikke er tilgodeset.
Frivilligcenteret er med i en arbejdsgruppe om arbejds- og interessefælleskaber i Egtved sammen med Velfærdsforvaltningen.
Vejle kommune vil gerne samarbejde med BID- Egtved om at iværksætte
et eller flere tiltag, som kan bidrage til at reducere ensomheden hos nogle
af borgerne, der føler sig ensomme i Egtved, særligt de borgere, som
modtager hjælp fra Velfærdsforvaltningen.
1. Velfærdsforvaltningens definition; &quot;Ensomhed er ikke det at
være alene, men at opleve at føle sig ene.&quot;
Afholder foredrag den 4. marts - Familie på farten- Vandring for livet i
samarbejde med Kræftens Bekæmpelse, Vejle bibliotekerne og EFC

Punkt 8

Eventuelt.
Ingen bemærkninger.

Afslutning og spisning.

Fælles Forum møder:
28. maj
8. oktober
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Give
Vejle

