Årsberetning for 2016

FrivilligCenter Egtved (EFC)- Styregruppe.
Styregruppen består af følgende medlemmer som repræsenterer de tilknyttede
foreninger/ grupper, som udfører frivilligt socialt arbejde i Egtved gl. kommune.
Birthe Bjerg, Anna Pedersen, Niels Blæsbjerg, Villy Nielsen og Kent Jensen.
Suppleant udtrådt i perioden af personlige årsager.
Frivilligcentrets adresse.
Frivilligcentret i Egtved har kontor på Egetoft Aktivitet og træning, Kirkevej 23.
Frivilligcentrets opgaver/arbejde
Frivilligcentret har fast åbningstid torsdag fra kl. 10 – 12.
I samme tidsrum er der åbent for telefonisk kontakt - 50 48 52 90
De tilknyttede foreninger/grupper kan benytte sig af kontorets faciliteter.
Frivilligcentret hjælper med oprettelse/fornyelse af CVR- numre, Medarbejdersignatur,
etc., samt yder assistance til ansøgninger, henvendelse til offentlige myndigheder.
Hjælper med ansøgninger om bla. varmehjælp og andre kommunale ansøgninger, §
18 midler, DSB rejsekort, digital postkasse, håndværkerfradrag og udførelse af mindre
EDB-mæssige opgaver og support/gode råd af forskellig art.
Frivilligcentret er med til at skabe kontakt mellem nye frivillige og de forskellige
aktiviteter.
Frivilligcentret støtter og/står for nye aktiviteter i samarbejde med interesserede.
Frivilligcentret står for Værktøjskassen, Egtvedgruppen, Stolegymnastikgrupper,
Stigruppen, Bisidderordningen (i samarbejde med Ældre Sagen) og
Koordineringsgruppen.
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Samarbejde med øvrige frivilligcentre i Vejle kommune.
De 5 frivilligcentre, Børkop, Egtved, Give, Jelling og Vejle i Fælles Forum afholder 3
møder pr. år, Vi er gået fra 4 møder til 3 møder i 2017 med henblik på at udveksle
erfaringer/ ideer samt med oplægsholdere for udvikling af frivilligcentrenes arbejde.
Dette er meget vigtigt at vi i fællesskab udvikler os med henblik på udførelse af
opgaver i forhold til civilsamfundets udvikling.
Samarbejde med kommunen, de kommunalt ansatte og det offentlige
Frivilligcentret har et meget tæt samarbejde med de ansatte på Egetoft Aktivitet og
Træning og lederen af Plejecenter Hejlskov. Da der er person sammenfald med
Centerrådet for Egetoft og EFC, skeles der ikke længere til om det er Centerrådet eller
Frivilligcentret som i gangsætter nye aktiviteter mm. Mange opgaver løses i
fællesskab. Vi har udviklet et fantastisk samarbejdsklima på Egetoft, som er med til at
understøtte samarbejdet med Vejle kommunes ansatte indenfor Sundheds- og
hjemmeplejesektoren.
Vi har en løbende dialog med sundhedsmedarbejderne for forebyggende
hjemmebesøg til ældre. Da Sundhedsvejleder Kirsten Spøer ofte kommer på Egetoft,
foregår dette løbende uden unødig forsinkelse (vi har kun kontortid om torsdagen).
Det er vigtigt for os at have dette uformelle samarbejde som bevirker, at der ikke går
for meget bureaukrati i formidling af opgaver til vore mange frivillige og de relevante
brugere.
I november måned havde vi det 3.fællesmøde med medarbejdere fra
Sundhedsafdelingen mfl., leder af Hejlskov, og repræsentanter for de frivillige sociale
foreninger/grupper. Det var som sædvanligt et meget konstruktivt og værdiskabende
møde
Med loven om at alle skulle have digital postkasse pr. 1. november 2014 besluttede
EFC at dette var en opgave, som vi igen ville hjælpe de ældre med at få løst. Denne
fritagelse gælder i princippet kun i 2 år. Desværre var det ikke alle som vi søgte
fritagelse for i 2014, der havde fået den for livstid. Vi allierede os igen med Borger
service og chefen for Borgerservice Jan Mortensen sørgede endvidere for at lave forud
fyldte skemaer for os i Egtved. ca. 40 personer fik fritagelse for livstid. God service.
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§ 18 tilskud
Frivilligcentret har i forbindelse med § 18 ansøgninger givet supervision til flere
foreninger/grupper med deres digitale ansøgninger til kommunen.
Alle grupper fik beskåret deres ansøgte beløb for 2017 med ca. 10 %.
EFC har for 2017 fået et lidt højere beløb med 23.000 kr. Egtvedgruppen incl.
Stolegymnastik 9.000 kr. mod 14.000 kr. i 2016.
EFC havde sammen med de øvrige FrivilligCentre søgt om 24.500 kr., da bla. vore
annonceudgifter er steget væsentligt de seneste år, vi har brugt ca. 9.000 kr. EFC har
også forholdsvis større udgifter til møder her på Egetoft, da vi selvfølgelig er
forpligtiget til at købe kaffen etc. her på stedet.
Mere om økonomi under regnskab.
Ældre – og Frivilligråd.
Ældreråd.
Som det er jer bekendt er Grethe Jessen Hansen, Egtved og Hans Erik Pedersen,
Ødsted medlem af ældrerådet. Hans Erik Pedersen er valgt som formand for rådet.
Grethe Jessen Hansen deltager regelmæssigt i Centerrådets møder, så vort medlem
ved hvad der foregår blandt ”græsrødderne”. Valg til efteråret 2017, som denne gang
skal foretages digitalt.
Frivilligråd.
EFC er automatisk medlem af Frivilligrådet med undertegnede og Villy Nielsen som
suppleant. Der er rigtig mange opgaver vi arbejder med, der er lavet en tidsplan for
opgavernes løsning osv. Undertegnede har pr. 1.1. 2017 trukket sig fra Frivilligrådet
og Villy Nielsen tager posten året ud. Valg til efteråret.
Samarbejde med øvrige foreninger som udfører socialt frivilligt arbejde.
Der har været enighed om at styrke samarbejdet med henblik på at styrke
fællesskabet og kunne tilbyde arrangementer som kan tiltrække både nye og gamle
frivillige til fornyelse og styrke den frivillige indsats i samarbejde med civilsamfundet.
Koordinationsgruppe som består af Røde Kors, Egtved Pensionistforening, Ældre
Sagen, Centerråd for Egetoft, FrivilligCenter Egtved/Egtvedgruppen afholder
fællesmøder efter behov.
Egtvedgruppen
Uddrag fra Egtvedgruppens beretning.
Det er med stor glæde jeg kan aflægge en beretning for Egtvedgruppens aktiviteter.
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Det har været et roligt og stabilt år. Aktivitetsudvalget har afholdt 3 møder for
planlægning af vore aktiviteter. Det har fungeret rigtig godt i årets løb. Det glædelige
er selvfølgelig at alle fortsætter i udvalget, det giver en god stabilitet i arbejdet.
I gruppen har vi behandlet de emner som har været forelagt omkring fordeling af
opgaver samt vore arrangementer.
Egtvedgruppen har pt. 28 frivillige, besøgsvenner, indkøbsvenner, vi har 2
instruktører for stolegymnastik i Jerlev/Ødsted og 3 instruktører for stolegymnastik på
Overgårdvej. Vi har 15 -20deltagere til stolegymnastik i Jerlev/ Ødsted og ca. 15
deltagere til stolegymnastik på Overgårdvej.
Jeg syntes godt vi kan tillade os at klappe hinanden på skuldrene, ambitions- og
aktivitetsniveauet er stadig højt.
Fra alle sider er der ros for Egtvedgruppens arbejde.
Stolegymnastikken på Overgårdvej, med 3 instruktører Mie, Marie, og Hanne står for
denne aktivitet. Det kører rigtig stabilt, der kommer nye til og andre falder fra af
naturlige årsager.
Stolegymnastikken i Jerlev/Ødsted som Ellen og Betty står for, har en stabil
deltagerkreds, der stopper en enkelt og nye kommer til. Deltagerantallet er passende
efter lokaleforholdene.
Det er flot at vi er i stand til at kunne aktivere så mange med motion. Som vi på det
seneste har hørt gentaget mange gange, faldulykker blandt de ældre. Der er heldigvis
blevet sat mere fokus på dette område fra det offentlige. At det er vigtigere at
forebygge end at helbrede efter en faldulykke. Der er helt sikkert god økonomi i at
tilbyde stolegymnastik mm., samt ikke mindst det sociale i at mødes med andre
ligesindede.
Der er i årets løb indkøbt de nødvendige rekvisitter for Stolegymnastikken.
Værktøjskassen.
Værktøjskassen har bestået siden 2008 og der har i årets løb været en mindre
efterspørgsel af mindre håndværksmæssige opgaver. Det er blevet mere kompliceret
at rep. rollatorer, kørestole mv. dæk osv. skal rekvireres hos enkelte cykelhandlere,
da Hjælpemiddelcentralen ikke længere må hjælpe grundet konkurrence forvridning. I
enkelte tilfælde må vi desværre afvise at hjælpe, da det ikke er muligt at købe
reservedele. Da der heldigvis er flere som benytter rollatorer mm., kommer de ofte
forbi kontoret for at få luft i hjulene. Vi har anskaffet os en mindre kompressor som
står på kontoret, ofte hjælper aktivitetsmedarbejderne med at pumpe dækkene.
Vi har en rigtig god gruppe af frivillige i værktøjskassen, den fungerer særdeles godt,
og de er glade for, at der er en alsidighed i opgaverne. Gruppen har mange gode
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kompetencer til gavn for vore rekvirenter. Vi har udført ca. 60 opgaver i årets løb. Lidt
færre end sidste år.
Desværre er Hans Holdgaard holdt i værktøjskassen. Han har været en meget vellidt
”håndværker” for vore rekvirenter. Der er plads til en ny M/K i gruppen. Tak til Hans
for hans virke.
Flere af vore frivillige i gruppen har påtaget sig opgaver for flere af vore beboere i
”bofællesskaberne” og i egne boliger etc., som i nogen grad har været tidsrøvende. Vi
har svært ved at sige nej og lade det være op til den frivillige at sige fra. Vi har nu
lavet aftaler med de frivillige, at de udfører arbejde af max. en times varighed. Hvis
opgaven er større, må den frivillige og rekvirenten lave en aftale uden for
frivilligcenterets ansvar.
Stigruppen
Der er 8 personer i Stigruppen, og de fleste opgaver er uddelegeret. Vedligehold af
sporene er der 3 hold som fra foråret til efterår regelmæssigt plejer sporene,
græsslåning, busk- og træbeskæring mm. Vi kan være stolte over det arbejde der
bliver udført til stor gavn for Egtveds borgere og turister. Det er en fornøjelse at gå på
vore spor og vi kan se de bliver flittigt brugt. Stigruppen deltager nu i Egtved
Udviklingsrådets workshops om udvikling af flere stier. Det der står først for er en
returvej fra Egtvedpigens Grav. Gruppen er i gang med at undersøge forholdene.
Der skal opsættes nye informationstavler, samt der mangler en infostander ved
hallen/skolen, som først opsættes når den nye fodgængerovergang på Hjelmdrupvej
bliver lavet.
Der er ros til Vejle kommunes Parkafdeling. De reagerer meget hurtigt, når vi kommer
med indmeldinger om udbedringer etc.
Vi har fået henvendelser fra nye frivillige, som gerne vil deltage i stigruppen. Luksus.
Skolevenner
Vi har gennem de seneste par år haft skolevenner tilknyttet Egtved skole. Dette
projekt har været evalueret i efteråret, som værende en succes. Vi har haft en dialog
med Ældre Sagen som er løst på bedste vis og EFC samt Egetoft fortsætter dette
samarbejde. Får Ældre Sagen henvendelser om frivillige skolevenner bliver de henvist
til EFC. Marianne Langgaard fra Egetoft står som koordinator for dette arbejde i
forhold til Egtved skole. Gruppen er nu blevet udvidet med flere frivillige. Mange af
vore frivillige hjælper ligeledes med opgaver ifm. cykling til svømning samt deltager
som ”poster” ifm. deres forskellige motionsture og – løb etc.
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Frivilligcentrets økonomi.
Vejle kommune har for 2016 bevilliget 21.000kr. til Frivilligcentrets arbejde. Vi står
selv for regnskabsføringen samt revision. Vi kommer ud af året med et overskud på
ca. 3000kr. Vi har annonceret som vi plejer, flere udgifter til nye foldere,
blækpatroner mv. Da vi som EFC skal indrette os efter de regler vi har for Egetoft,
skal alt fortæring købes her, vi lægger ca. 1/5 af vore midler til Egetoft. Ca. 2/5 del
er gået til annoncering (8000kr.). Da Egetoft fik del i Velfærdsmidlerne, betød det
ansættelse af flere medarbejdere da Egetoft var forpligtiget til at tilbyde aktiviteter i
nogle weekends. Problemet er at disse velfærdsmidler kun må bruges til ”varme
hænder”. Det koster nu en gang at lave aktiviteter, derfor har/vil EKC støtte flere af
disse aktiviteter.
Frivilligkontoret.
Kontoret fungerer efter hensigten, men pladsen er trang. Der kan højst afholdes møde
med 5-6 deltagere, hvorfor flere af de andre grupper/foreninger må henvises til andre
lokaliteter på Aktivitetscentret. Vi har i årets løb fået lavet nogle nye foldere ifm.
Egtvedgruppen. Kontorvagten udføres af Styregruppens medlemmer på skift, og har
fungeret tilfredsstillende.
Synlighed.
Da Frivilligkontoret har kontor på Egetoft Aktivitet og træning samt der er stort
personsammenfald med Centerrådet er vi meget synlige, hvorfor vor opgave gøres
lettere med den næsten daglige kontakt med de mange aktivitetsudøvere (i
gennemsnit 1200 pr. uge) og frivillige som kommer på centret. Der gives derfor
mange gode råd og vejledning ved den daglige omgang på Egetoft.
Der har været annonceret regelmæssigt i Egtved Posten med omtale af kontortid,
værktøjskassen samt vi mangler flere frivillige.
Vi er pt. nu i den situation, at vi har flere frivillige i Egtvedgruppen end vi har
opgaver til - indkøbs-og besøgsvenner etc.
Vore foldere forefindes på Roberthus mm.
Der er jævnligt en omtale af Egetoft Aktivitet og træning/FrivilligCenter Egtved i
Egtved Posten og VAF med de mange aktiviteter/arrangementer som udføres i tæt
samarbejde med både personale, centerråd og frivilligkontoret.
Sammen med Egtved Handelsforening, Erhversforeningen, Egtved Udviklingsråd,
Egetoft og FCE deltager vi lejlighedsvis i Dialogmøder. På seneste møde kom der en
stærk opfordring til at deltage mere aktivt i en Eventgruppe, som i samarbejde med
de implicerede kunne stå for forskellige Events/arrangementer, da det kniber med
ressourcer fra Handelsforeningens butiksudvalg. Desværre har det ikke givet megen
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respons. Dette skyldes sandsynligt at flere af vore frivillige er headhuntet på anden
måde til diverse projekter.
EFC deltog i Nytårskur 2016 på Roberthus for alle foreninger i gl. Egtved kommune
som Udviklingsrådet og Biblioteket stod for. En hyggelig eftermiddag, hvor vi havde
mulighed for at udbrede kendskabet til de mange foreninger/grupper som er i Egtved.
Det vil blive en årlig tilbagevendende begivenhed, som vil bevirke et bedre kendskab
til hvad der foregår i foreningsregi i Egtved.
Stigruppen deltager aktivt i Udviklingsrådets Workshops, dette vil kræve flere
frivillige, hvis de mange ideer skal opfyldes.
Der var igen i år en stor opbakning til Frivilligdagen i Vejle fra Egtved, rigtig mange af
vore grupper var repræsenteret. Tak for den støtte.
Samskabelse
I vil nok spørge – hvad er nu det?
Citat fra Frivilligrådet som jeg også nævnte sidste år, men stadig lige aktuelt.

Samskabelse er en vej til at forandre, udfordre og skabe nye indsatser. Snarere end at erstatte den
offentlige velfærd handler det om at forny den. Forskellige aktører har forskellige tilgange,
kompetencer og organiseringer. Velfærden rykker, når vi tør udforske, hvad vi sammen kan skabe
ved at kombinere vores forskellige ressourcer.
Derfor vil Frivilligrådet beskæftige sig med samskabelse i den betydning, at man benytter synergien
mellem parternes styrker til at udvikle nye velfærdsindsatser og arbejdsformer sammen – på tværs
af sektorer og sammen med borgerne.
I Frivilligrådet skulle vi med udgangen af 2017 have vedtaget en ny frivilligpolitik,
men d.d. kan vi konstatere at dette ikke er muligt.
Årsmøde
Der afholdes en gang om året møde med repræsentanter for de frivillige sociale
foreninger/grupper som Frivilligcenteret helt naturligt er paraplyorganisation for.
Frivilligdag på Egetoft.
Som noget nyt blev det besluttet at Egetoft og EFC’s frivillige skulle afholde en fælles
frivilligdag mod vi selvfølgelig skulle støtte projektet økonomisk. Det var lykkedes at
få B.S. Christiansen til at komme med et af sine foredrag. Der blev uddelt en
frivilligpris til Inge Nielsen Datastuen, som har været med som vejleder i rigtig mange
år. Det var en rigtig god dag med stor tilslutning.
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Der er enighed om at fortsætte samarbejdet med en fælles frivilligdag, som har gjort
sit til at udviske skellene uanset det organisatoriske tilhørsforhold.

Hjemmeside og vort IT system.
I foråret 2013 blev vor nye hjemmeside www.frivilligcenter-egtved.dk samt
hjemmeside for Egetoft www.egetoft-egtved.dk oprettet af Jens Møller. Jens Møller er
webmaster på de 2 hjemmesider. Vi syntes det er en flot hjemmeside som er let at
navigere i. Vi er meget taknemmelige for at Jens Møller vil forestå ajourføring af vor
hjemmeside. Det er væsentligt at denne ajourføres løbende. Hjemmesiderne er også
tilgængelige via www.egtvednet.dk
Desværre har vi gennem det meste af året lidt under at vort mailprogram ikke har
fungeret efter hensigten, men her først på 2017 tror jeg det igen fungerer. Det har
ikke været muligt at sende mails fra kontoret.
Opgaver i 2016.
-

At understøtte Egtvedgruppen i deres frivillige/sociale arbejde

-

At der udarbejdes et organisations skema for det frivillige sociale arbejde i
Egtvedområdet

-

Afholde møde med hjemmeplejen/sundhedsvejleder etc.

-

Fortsætte/vedligeholde det gode samarbejde med Vejle kommune

-

Vedligeholde samarbejdet i Koordinationsgruppen

-

Ajourføre de bestående foldere

-

Forsikringsforhold skal undersøges

-

Uddannelse af flere Bisiddere

-

Rekruttere flere frivillige

-

Sætte nye initiativer i gang

-

At flere opgaver uddelegeres/ EFC er pt. meget sårbar

De fleste kan vi vinke af, men flere af punkterne vil også være gældende for
2017.
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Opgaver for 2017.
•

Den vigtigste opgave, at få flere til det organisatoriske arbejde. EKC er stadig
meget sårbar. UCL projektdeltagelse.

•

Dialog omkring samarbejde Egetoft/EKC – udnytte fælles ressourcer

•

Hjælpe Egtved pensionist og Efterlønsforening

•

Sætte fokus på ufrillige ensomme - fællesarrangement den 28. april

•

Støtte nye aktiviteter på Egetoft mm.

•

Fælles frivilligdag på Egetoft

•

Evaluering af annoncering/ information på anden måde

•

Valg til Ældreråd samt Frivilligrådet – afholdelse af opstillingsmøde

•

Hjælp til elektronisk stemmeafgivelse til Ældrerådsvalg

Afslutning
Tak for et rigtig godt samarbejde i 2016 til alle de frivillige som udfører et frivilligt
socialt/frivilligt arbejde til gavn og glæde for vore medborgere i Gl. Egtved kommune.
Tak til de mange kommunale medarbejdere som vi gennem vort frivillige arbejde har
haft kontakt med i årets løb.
Tak til Udviklingsrådet, Egtved Handelsforening, Egtved Posten og øvrige
samarbejdspartnere.
Tak for de mange positive tilkendegivelser vi har fået gennem året for det arbejde
som Frivilligcenter Egtved og Aktivitetscenteret på Egetoft udfører.
Tak til personalet på Egetoft for et godt samarbejde i 2016, som vi ved vil fortsætte i
det kommende år.
Tak til Styregruppen for et godt og konstruktivt samarbejde i 2016.
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