ÅRSMØDE D. 13. MARTS 2018 kl. 10:00 på Egetoft
Efter en kort velkomst ved Kent Jensen blev ordet givet til Anne Marie Dahl (AMD),
medlem af Ældrerådet.
-

-

AMD indledte med en præsentation af sig selv omhandlende uddannelse og
arbejdsliv. Meget af hendes arbejdsliv har været koncentreret omkring sygepleje og
pleje i al almindelighed.
De senere år har AMD’ arbejde været koncentreret i og omkring Egtved. I indlægget
indgår en detaljeret omtale af forholdene og baggrunden for resultaterne af
udnyttelsen af de eksisterende bygninger samt de nybygninger der er blevet etableret.
I den forbindelse omtaler AMD, ad holdninger og bygninger passer sammen i 25 år,
hvilket afspejler sig i udviklingen også i Egtved.

-

Venneforeninger er, er guld værd i forbindelse med tilfredsheden blandt beboerne
/borgerne.
I det sammenhæng er Egetoft i Egtved et vigtigt omdrejningspunkt for aktiviteter og
samarbejde.

-

Ældrerådet arbejder med at få de bedste betingelser for den borgergruppe, som de
arbejder med. Der bliver søgt bevillinger fra fondsmidler til arbejdet med ”Håndtering”
og sikkerhed for demente borgere, f. eks med områdeafgrænsninger og hegn.

-

AMD omtaler ældrerådets og dets funktioner omkring de tilhørende afdelinger, som er
på tale i arbejdet, og her er mange, hefte omkring disse funktioner er et mindre værk,
som er benævnt Indsatskataloget. Heri kan man læse om de mange tilbud og
muligheder der er at arbejde med, blandt andet visiteringer, genoptræning, forholdene
omkring hurtig udskrivning fra hospitaler m.m.m.
4800 personer modtager sygepleje og hjælp på forskellige områder.

Spørgerunde:
-

-

-

Flextrafik ordningen, hvem kan bruge de og på hvilke betingelser og til hvilke priser:
AMD tager med til ældrerådet.
Aflastningspladser på Hejlskov anvendes ikke, de er for små – AMD tror ikke kampen
for at få den genbygget/genoprettet kan vindes.
Væsentlig for nybyggeri er, at det bør tilstræbes, at byggeriet er sammenhængende,
så beboerne ikke skal ud i det frie for at komme rundt til forskellige afsnit og
behandlinger
Dialogen mellem ældrerådet og politiker fungerer i dag, og vil sandsynligvis have en
tendens til at blive bedre.
AMD’ indlæg bliver tilgængelig på hjemmesiden (KJ sørger for dette)

Kent Jensen takker Anne Marie Dahl for et særdeles godt og informativt indlæg

Årsmøde:
Ad 1)

Som dirigent blev valgt Niels Blæsbjerg
Lovlig indkaldt ved mail af 12. februar og opslag på Egetoft af 18. februar.

Ad2)

Formand Kent Jensen aflagde beretning for året.
Beretningen blev godkendt (bliver lagt på hjemmesiden).
Stolegymnastikken i såvel Jerlev som Egtved kører pænt , ca. 20 i Jerlev og ca. 15
i Egtved.
Frivilligprisen blev i året tildelt Jytte Nielsen, særdeles velfortjent, Egtvedgruppen
overrakte en sammenplantning som tak for indsatsen gennem de mange år.
FCE er respekteret og ”kigges” på fra mange sider i det store sammenhæng, også
uden for Egtved.
Kent Jensen udtrykte en stor tak til alle frivillige og aktivitetsgrupper.

Ad 3)

Regnskabets hovedtal blev vist på storskærm. Detaljeret regnskab er tilgængelig
med alle bilag.
Regnskabet blev godkendt
Økonomien i Egtvedgruppen og hele FCE er god.
Vejle Kommune accepterer den måde økonomien bliver håndteret i FCE.

Ad 4)

Valg:
På valg er Mie Petersen og Hanne Peschardt.
Begge blev genvalgt.
Suppleant til Aktivitetsudvalget blev Gerda Pedersen genvalgt.
Revisorer vælges i FCE.
Koordineringsudvalget: samarbejdet fungere som det er i dag.

Ad 5)

Eventuelt:
Røde Kors, Ældresagen mfl. samarbejdet skal måske have et møde for at få
tilpasningen mellem de forskellige aktiviteter koordineret.
Lars Peter udtrykte glæde over at Egtvedgruppen fortsat eksistere og er aktiv. Han
medbragte historisk materiale som blev udleveret til Kent Jensen for arkivering.

Mona Høgsberg brage emnet om tildeling af § 18 midler, blandt andet til ikke
”godkendte” formål.
Frivilligrådet opretter et udvalg af, som skal være med i beslutninger om tildeling af
§ 18 midler.
Kent Jensen takkede deltagerne for fremmøde (14 deltagere), og Egtvedgruppen var
herefter vært ved et lille traktement.

Dirigent og referent:

Niels Blæsbjerg

