EGTVEDGRUPPEN

Referat møde d. 2. september 2014 på Egetoft
Der deltog 12 frivillige i mødet.
1. Status på ” Egtvedgruppen”
Gruppen har udført alle opgaver meget tilfredsstillende. Ikke været problemer af nogen art. Betty, Mona og Kent har
været i løbende dialog henover sommeren og været i gang med at revidere vore lister.
Der er forsøgt at finde frivillige som vil påtage sig stolegymnastikken itv. har vi en enkelt interesseret, skulle gerne
have 2 personer.
Vort nye logo godkendt.
2. Økonomi.
Ellen har afsluttet regnskaberne for Stolegymnastik og Egtvedgruppen. Regnskaber for 2013 samt 2014 frem til
1.4.2014 er godkendt af gruppens revisor.
Egtvedgruppen har pt. 10.000 kr. fra § 18 samt overførsel på 207,20 kr. total 10.207,20 kr.
Stolegymnastik § 18 fra 4500 kr. saldo pr. 31.12.2013 3229,35 kr. total 7.729,35 kr.
En god dialog omkring kørepenge etc. Beslutning blev - vi afventer til vore 2 arrangementer er afviklet og ser hvad vi
har tilbage til kørepenge etc.
Stolegymnastikgruppen indkøber de nødvendige rekvisitter til opstart af Stolegymnastikken i Egtved.
3. Ajourføring af lister.
Alle vore lister blev gennemgået indkøb-besøgsvenner samt stolegymnastik. Der er enkelte udestående som Betty,
Mona og Kent retter til.
4. Efterårsprogram – køretur – Adventsmøde.
Efterårstur den 7. oktober kl. 14.00 – 17.30 ca.
Der afholdes udflugt til Vingsted Mølle, hvor der serveres kaffe etc. Jan Ipsen på Vingsted Historiske Værksted vil
fortælle om Vingsted/Vingsted mølle samt vise rundt for dem, som har tid og kræfter.
Adventsmøde onsdag den 3. december kl. 14 -? På Egetoft
Frimenighedspræst Henrik Jensen fra Ågård Frimenighed vil deltage.
5. Digital postkasse.
Egtvedgruppen bør huske at erindre om den digitale postkasse skal oprettes/fritages inden 1. november. Skemaer for
fritagelse kan afhentes på Egetoft.
6. Stolegymnastik.
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7. Eventuelt
Den fremtidige organisering af Egtvedgruppen blev diskuteret. Indtil videre er det FrivilligCenter Egtved som har
ansvar for at gruppens arbejde fortsætter. Retningslinjer/vedtægter skal vi arbejde videre med. Har pt. haft kontakt til
Vejle kommune og vi kan godt her i 2014 søge § 18 midler til 2015 og efterfølgende arbejde for nye
vedtægter/retningslinjer etc.
Fællesfolder for de Frivillige Sociale grupper i Egtved blev præsenteret.
Udvalget for udflugter mm. arbejder med invitation til efterårstur mm. som udsendes snarest.
Tak for et godt og sobert møde og jeres velvilje for at egtvedgruppens arbejde fortsætter.
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