Frivilligcenter Egtved
Referat fra styregruppemøde d. 10. september 2015 kl. 8.30 på Egetoft.
Deltagere: Kent, Anna, Villy, Niels Bent og Birthe
Ingen afbud
1. Godkendelse af referat fra 28. maj:
Godkendt
2. Siden sidst:
Frivilligrådsmøde 7.9:
180 tilmeldt til Frivilligfesten
Referat fra møde d. 7.9. udsendes senere
Drøftelse af udvælgelse af modtagere af frivilligprisen – skal det altid være ”de
synlige” der peges på.
Regionen vælger også en modtager af en frivilligpris.
Møde med Egtved Posten/VAF:
VAF var ikke med til mødet. Godt samarbejde. Der kommer mere stof fra
området. I tillæg om Egtved kommer der en artikel om Egetoft.
Møde eventmagere og Handelsforeningen:
Egtved absolut synlige – står sammen (Smid tøjet, cykelløb)
Bisidderkursus 22-23/8:
Et godt kursus med en eminent kursusoplægsholder.
Eventuelt et overbygningskursus om nogle år.
Bisidderne bruges ikke meget. Drøftelse heraf.
3. Egtvedgruppen:
Stolegymnastik:
Grupper i Ødsted/Jerlev og Egtved. Går fint – der er pt. begrænset plads i
Jerlev grundet vi har fået et andet lokale som er mindre. I Egtved op til 16
deltagere.
Arrangementsplan – Sundhedshuset 19/6, Kirstinelyst 20/8:
Gode dage. Information om ”Idræt i dagstimerne”
I efteråret bustur til Vingsted mølle samt møde for alle frivillige. Adventsmøde
med præsten fra Nørup.
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Stigruppen:
Intet nyt.
4. Værktøjskassen:
Niels er tovholder. Enkelte opgaver efter sommerperioden.
Søger efter nye medlemmer til gruppen (annonce og omtale i Egtved Posten)
Man tager sig ikke af egentlig boligindretning og kun opgaver til op til 1
times varighed.
Rollatoreftersyn:
Mange på Egetoft. Nogle i Ødsted. I Ågård klarer en lokal mand opgaverne.
Opgaverne kan være: løse skruer strammes, pumpning. Stramme bremser,
kontrollere luft. Der efterses også kørestole (ikke den ergonomiske
indstilling). Ved dækskifte skal brugeren selv kontakte en cykelhandler.
5. Økonomi:
Kent gennemgik regnskaberne i de forskellige grupper.
Der søges til 2016 kr. 25.000 i § 18 tilskud vedr. Frivilligkontoret.
Der søges ikke til stigruppen
6 Vingstedmessen
Der indkaldes til koordineringsmøde i deltagergruppen. Der uarbejdes
vagtskema.
7 Foldere annoncer - pressedækning:
”De frivillige sociale foreninger i Egtved” opdateres og trykkes. En drøftelse
af manglende oversigt over foreningerne i gl. Egtved kommune.
Bisidderfolderen opdateres.
Annonce i ”Tillæg om Egtved”(VAF)
8 Kontorvagt:
Kent har udsendt vagtplan til alle.
Kontorvagtsopgaver blev opdateret.
Næste møde d. 26.11. kl. 8.30
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