Egtved d. 30. august 2018

Styregruppemøde - Torsdag d. 5. april
Tilstede: Kent, Anna, Villy, Kurt, Niels
Referat:
Konstituering af styregruppen:
Formand:
Kent Jensen
Næstformand:
Anna Pedersen
Øvrige:
Villy Nielsen, Kurt Schmidt, Niels Blæsbjerg (referent)
Ingrid Laudal ikke tilstede
Gitte Meng har ønsket at udtræde pr. d.d.
1) Godkendelse af referat fra 2018.02.01:
Godkendt. Indsigelser til referatet sendes senest 14 dage efter modtagelse.
2) Siden sidst:
- Årsmøde FCE: Godt og informativt møde med indlæg ved Helle Brinch, chef for
Velfærdsforvaltningen. Mødet var god besøgt
- Årsmøde Egtvedgruppen: Godt besøgt møde med fint indlæg ved Anne Marie Dahl.
Ketty Skovsgaard, Marie Jæger, Mie Pedersen og Marianne Langgaard været på kursus til
stolegymnastik.
- Årsmøde Egetoft: Stor deltagelse i mødet. Stor opbakning til styregruppens sammensætning og
arbejde.
- Første hjælps kursus: Godt og effektivt kursus.
Der har været afholdt tre kurser alle med stor deltagelse.
Der planlægges flere kurser. Man skal være obs. på at få formidlet kurserne.
Det er Egetoft der har fået tilskuddet fra Tryg Fonden.
- UCL: Der har været 3 hold, ret ensartet sammensat.
Kent (Anna), Villy og Marianne har fungeret som mentorer.
Nye hold forventet til august.
- Danske Seniorer: Denne gruppe har ophørt sin aktivitet. Kassebeholdningen er overført til FCE (herfra
kan/skal fordeles).
- Skolevenner/hjælpere: Marianne er kontaktperson for skolevener
Der skal søges en bedre organisering og at få flere involveret.
Der skal oprettes en kontaktliste (skole) så de frivillige - hvis nødvendigt - kan tilkaldes til assistance.
- Foldere: Kent har lavet et par nye foldere, bl.a. omhandlende besøgsvenners opgaver/forhold og
forventningerne til klienternes situation.
Sonny Bertold har indvilget i at være aktiv omkring opbygning af foldere. Han får udleveret alt materiale
fra Kent.
Vi har mange fortrykte ark som skal anvendes, derfor ikke ny sideopsætning.
3) Egtvedgruppen:
Stolegymnastikken fungerer godt begge steder.
Husleje problemet med Domea ikke endelig afklaret. Kent afventer Domea’ response.
4) Værktøjskassen:
Har igen en del henvendelser.
Peter er igen aktiv

Ny eventuel aktør: Erling Vogensen (Erling vil godt indtræde – afventer lidt pga. uheld med finger).
Birger kan eventuel blive TV-mand (Kent spørger)
Egtved Lyd og Billede er stadig dem som henvises til fra værktøjskassen.
5) Stigruppen:
Stigruppen hører ikke naturlig til under FCE, bør overgå til Udviklingsrådet på sigt.
Der er en opgave med økonomien idet der ikke er rum for reparation af maskiner og lignende.
6) Økonomi
Økonomien i grupperne under FCE er fornuftig god og stabil for fortsættelse af de aktiviteter der er på
planen.
7) Frivilligrådet:
Kent træder ind i rådet i stedet for Gitte Meng.
Villy træder ind i ældregruppen og er suppleant også i andre grupper.
Ønsker at være aktiv med at få opgraderet Frivilligrådets arbejde.
Der er kommet et nyt cirkulære omkring tildeling af § 18 midler
Flere grupper er oprettet for at få bedre kommunikation/samarbejde.
8) Fællesforum:
Møde i Give godt og positivt.
Meget orienterende omkring Give. Her er oprettet flere grupper i byerne i oplandet ti Give som arbejder
selvstændigt.
9) Andre aktiviteter:
- Spis sammen 22.4.2018:
”Arbejdsholdet” for borde m. v. møder kl. 10:00
Spisningen starter k 12:00.
Ægtepar der fungerer i samfundet, er ikke målgruppen. Hvis de møder skal de helst have en ”ensom”
under armen.
arrangementet er et samarbejde mellem: Hjerteforeningen, Røde Kors, Ældresagen,
Pensionistforeningen, Egetoft og FCE
- Der bør laves en koordination mellem Ågård, Øster Starup, Ødsted og Jerlev for at få en
hensigtsmæssig afvikling af de behov der måtte være.
Aktiviteter på plejehjemmet skal/bør ligge inden for plejehjemmenes og Plejehjemmenes venners eget
regi.
10) Eventuelt – kontorplan:
12/4 Anna
19/4 Niels
17/5 Kurt
24/5 Niels
Styregruppemøde

Referent

26/4 Villy
31/5 Villy

3/5 Kent
7/6 Kent -

