Frivilligcenter Egtved

Referat fra styregruppemøde d. 15. maj 2014 kl. 8.30 på Egetoft.

Deltagere: Kent, Anna, Børge, Villy, Niels, Agnes og Birthe
Ingen afbud
1. Godkendelse af referat fra 6. marts:
Godkendt
2. Evaluering af årsmøde d. 6. marts.
Stort fremmøde. Godt indlæg v. Holger Gorm. Fremlagde bl.a. hvad Vejle
kommunes andel af mia. skal anvendes til. Interesse for at invitere Gitte
Frederiksen til møde.
3. Kulturugen – åbent hus evaluering:
Der er stor interesse for fritagelse af dig. postkasse.
4. Konstituering - ansvarsområder:
Formand: Kent
Næstformand: Anna
Kasserer: Kent (Frivilligkontoret, Stigruppen og Egtvedgruppen)
Sekretær: Birthe
Ansvarsområder: Registrering på alle områder: Der anskaffes en”Kinabog”,
hvori alt føres (ved vagterne)
Nyt medlem til værktøjskassen (efter annoncering)
Der skal vælges et medlem til Frivilligcentrets styregruppe fra
Egtvedgruppens styregruppe (pt. påtager Kent opgaven)
Foldere: Der udarbejdes en folder vedr. Egtvedgruppen, lige have
godkendelse for nyt logo til gruppen. Andre foldere revideres (Agnes)
Folder over foreninger i gl. Egtved kommune. (Agnes – under forudsætning
at vi alle kommer med bidrag)
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5. Egtvedgruppen:
Stolegymnastik i Jerlev og Ødsted. Tovholdere er Ellen og Betty. Der
forsøges oprettet hold i Egtved
Besøgsvenner: Tovholdere er Mona og Betty. Der er ved at blive udarbejdet
lister over besøgsvenner og modtagere.
Indkøbsvenner: Ligeledes udarbejdes lister
Frivilligcenter sendt meddelelse til Vejle kommune om overførsel af 10.000
kr. til FrivilligCenter Egtved
6. Værktøjskassen:
Bedst at aflevere opgaver pr. mail (alle har mail)
Rollatordag – Annonce og presse + datoer fastsættes (Kent og Niels)
Afholdes i Egtved – Hejlsskov og Egetoft, Jerlev og Ødsted
7. Økonomi:
Ok. Har modtaget hele det tildelte beløb
8. Frivilligrådet v/Villy:
Kriterier for tildeling af § 18 midler er revideret. Skal godkendes af
politikerne. Der gives ikke penge til kørsel til bestyrelsesmøder o.lign. En
drøftelse af det rimelige i en formue på ikke over kr. 25.000. Der kan
redegøres for, hvorfor større formue.
Frivilligprisen uddeles ikke i 2014. Måske fremover hvert 2. år Kent
kontakter Birger derom. Frivilligcentret er ikke enigt i denne afgørelse.
Frivilligrådets opgaver blev drøftet. Bl.a. synliggørelse.
Der er ikke valgt suppleanter for politikerne. Måske vælges en fra
børne/ungeudvalget.
9. Fælles Forum v/Anna:
Referat er udsendt.
Notaterne fra centrene blev ikke gennemgået. Det gøres fremover.
Næste møde er 2.9. i Egtved.
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10.

Eventuelt – vagtplan:
Vore retningslinier trænger til en revision – tages op.
Vagtplan:
15/5 Anna

22/5 Agnes

5/6 Niels

12/6.Birthe

19/6 Kent

26/6 Villy

3/7 Kent

10/7Anna

17/7 Anna

24/7 + 31/7 lukket

7/8 Niels

Næste møde d. 14.8. kl. 8.30 – bemærk tidspunkt

Ref. Birthe
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