Egtved 19. januar 2016

Referat fra Aktivitetsudvalgets møde den 19.1.2016.
1. Status for økonomi 2015/2016
Vi har generelt en god økonomi med et overskud i Egtvedgruppen samt stolegymnastik.
I vor ansøgning til Vejle kommune § 18 tilskud, har vi anmodet om overførsel af ca. 5000 kr.
til 2016, som skal bruges på frivilligdagen på Egetoft. I Centerådet for Egetoft har vi drøftet
om muligheden for at ligestille de frivillige på Egetoft samt de frivillige under FrivilligCenter
Egtved. Det er pt. endnu uafklaret.
Vi har fået 14.000 kr. for 2016 til Egtvedgruppen og Stolegymnastik. I vor ansøgning for 2016
har vi budgetteret med brugerbetaling for de udflugter/arrangementer hvor der indgår
kaffearrangementer.
2. Årsmøde 2016
Vi afholder årsmøde torsdag den 10. marts 2016 kl. 10 -12 på Egetoft.
Gitte Frederiksen formand for Voksenudvalget I Vejle kommune deltager i årsmødet
Indbydelse udsendes senere.
En positiv meddelelse- Aktivitetsudvalgets medlemmer modtager genvalg.
FrivilligCenter Egtved afholder årsmøde den 8. marts kl. 10 – 12, hvor Birger Kruse
Velfærdsforvaltning i Vejle Kommune deltager.
3. Aktiviteter
Årsmøde den 10. marts på Egetoft
Udflugt med bus enten den 31. maj eller 7. juni.
Besøg på Egtved Museum den 13. september
Adventsmøde forslag 1.12 -6.12 – 8.12 – invitation sendt til en af områdets sognepræster.
I uge 17 (24. – 30. april) er der fokus på ”ensomme ældre”. EFC vil sammen med Røde
Kors, Ældre Sagen og Egtved Pensionistforening forsøge at skabe et arrangement.
4. Gennemgang af vore lister for besøgs- og indkøbsvenner, samt
stolegymnastikken.
Alle lister gennemgået og de vil snarest blive ajourført.

5. Eventuelt
Kan konstatere at vi har et luksusproblem, vi har flere frivillige som står på venteliste for et
job som besøgs- eller indkøbsven.
Vi har kunnet løse alle henvendelser.
Vi har fået nye medlemmer i henholdsvis værktøjs- og stigruppen.
Vi håber at det kan lykkes at afholde en fælles FRIVILLIGDAG for alle frivillige på Egetoft og
FrivilligCenter Egtved.
Mie, Marie og Irene deltager i kursus i Forebyggelse af fald den 25.1.2016 i Vejle (Idræt i
dagtimerne).

