ÅRSMØDE D. 10. MARTS 2016 kl. 10 på Egetoft
Referat
Velkomst ved formanden for styregruppen Kent Jensen.
Årsmødet indledes med et indlæg fra Formand for Voksenudvalget Gitte Frederiksen
Gitte Frederiksen nævner i sit indlæg mange forhold omkring frivillige og deres indsats.
Hun indleder med et kort resumeover sin personlige udvikling fra ung til nu, det er klart, at
Gitte har kendskab til det pulveriserende samfund.
Hun nævner, at vi befinder os i en skelsættende tid i velfærdssamfundet. Forholdene mellem
frivillige og kommunerne er i en rivende udvikling, ikke mindst i Vejle Kommune. Her anser
man Frivilligcenter Egtved (FCE) som unik i forholdet til kommunen. Her bliver taget mange
initiativer, og langt de fleste af dem bliver iværksat.
I Danmark findes der ca. 1.800.000 frivillige, og deres indsats har en værdi af ca. 135
milliarder kr. og svarer til 110.000 fuldtidsstillinger.
Frivillige skal være på, men også passe på sig selv, man skal ikke forvente, at det offentlige
har nogle hæmninger i at omtale behov.
Der er lavet en ny strategiplan for Vejle Kommune (Resilience plan) som omhandler tiltag,
som man forventer nødvendige for at håndtere de udfordringer vi vil møde frem til 2050.
Det er vigtigt, at vi som frivillige ”dunker” politikerne i ryggen hvor vi finder, at der er for lang
afstand til realiteterne og hvor vi finder behov. Det er en væsentlig del af det at opretholde en
udvikling i samarbejdet, en udvikling der skal opretholdes og udbygges. Gitte påpeger, at
Kommunen gør meget for at lytte og forstå os.
- Spørgerunde:
 Kent: Kommunen bør være opmærksom på at sikre sig personer til opbakning
ved forfald hos de relativ få personer, der har kontakten til kommunen, f.eks.
med info kurser i kommunal kommunikation.
Bofællesskaber forespørger om assistance for forskelligartede opgaver. Vi
kan ikke imødese behovet bl.a. på grund af manglende indsigt i de
personlige forhold og håndtering af disse.
 Villy: Finder, at der er for stor centrering omkring Vejle med oplysninger om
kurser f.eks. i IT i de 5 Frivilligcentre (Egtved).
 Astrid: Kunne godt tænke sig, at museet kunne komme med i det at få
hænder til rådighed, her mangler assistance!
Også til bygninger som er kommunale!

Årsmøde:
1. Valg af dirigent:
Valgt blev Niels Blæsbjerg

2. Beretning:
Beretning ved formanden. Beretningen kommer på FCE’ hjemmeside
Beretningen blev godkendt.
3. Aflæggelse af revideret regnskab:
Regnskab ved formanden. Her blev nævnt hovedpunkterne, og at vi har en sund økonomi og
der er lidt penge i kassen.
4. Indkomne forslag:
Der var indkommet et forslag som omhandlede en opdatering af Retningslinier for
Egtvedgruppen.
Forslaget blev vist og kort gennemgået.
Forslaget blev godkendt.

5. Valg af Styregruppemedlemmer og suppleant.
På valg var Betty og Hanne. Begge blev genvalgt.
Som Suppleant blev valgt Gerda Pedersen
a. Eventuelt:
Der forventes arrangeret udflugt med bus i første halvdel
af juni, nærmere følger.
Her nævnte formanden den forestående spis sammen
aktivitet, der vil blive den 29. april i Egtved.
Ældre Sagen, Egtved Pensionist Forening, Egetoft, Røde
Kors og EFC støtter arrangementet, nærmere følger.
4-H Har fået haver ved Roberthus stillet til rådighed (her
mangler hænder i sommerferien).
Egtved skole. Børn løber for børn, her kan man bruge ben
og hænder til hjælp.

Dirigent: _________________________
Niels Blæsbjerg

