Årsrapport 2013

Frivilligcentrets 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, Børge Lund Sørensen og
Kent Jensen.
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,
digitale postkasse etc., samt yder assistance til ansøgninger, henvendelse til offentlige
myndigheder.
Hjælper med ansøgninger om bla. varmehjælp, § 18 midler, DSB rejsekort,
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 om
start af nye aktiviteter.
Frivilligcenteret står for Værktøjskassen samt Bisidderordningen (i samarbejde med
Egtvedgruppen og Ældre Sagen).
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Samarbejde med øvrige frivilligcentre i Vejle kommune.
De 5 frivilligcentre, Børkop, Egtved, Give, Jelling og Vejle mødes hvert kvartal i Fælles
Forum 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 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. Mange af deres henvendelser om besøgsvenner, frivillige for
indkøb til de ældre går kontakten meget ofte gennem Frivillig Center Egtved som
formidler kontakten videre til Ældre hjælper Ældre(Egtvedgruppen), Ældre Sagen eller
Røde Kors, som sørger for at disse opgaver bliver løst.
Med indførelsen af den nye selvbetjente Borgerservice i maj 2012 var det forventet at
Frivilligcentret ville få flere henvendelser om hjælp/ledsagning til Borgerservice, men i
hele 2013 har det ikke været nødvendigt at tilbyde hjælp. Vi tror det konstruktive
samarbejde med Borgerservice Vejle har båret frugt. Ved samarbejde og
fællesoplysning mm, er det lykkedes at ”afmystificere den selvbetjente
Borgerservice”.
Vi har løbende dialog med sundhedsmedarbejderne i de forebyggende hjemmebesøg
til ældre. Da de meget ofte kommer på Egetoft, foregår dette løbende uden egentlige
formelle møder. Det er vigtigt for os at have dette uformelle samarbejde som er til
stor gavn for vore ældre medborgere i området.
I marts måned havde vi møde med distriktslederen og alle sundhedsmedarbejderne i
område Vest. Vi havde en rigtig god dialog om hvad vi som Frivilligcenter kunne byde
på samt vore foldere blev udleveret. Vi finder det vigtigt, at vi som frivillige har et
godt og oprigtigt samarbejde med en accept at vore forskellige faglige kompetencer.
Med loven om at alle virksomheder, foreninger mv. pr. 1. november 2013 med eget
CVR. Nr. skulle have en Nem ID medarbejdersignatur for oprettelse af den lovpligtige
Digitale Postkasse har det givet mange nye opgaver. Frivilligcentret har sidst på året
hjulpet mange med oprettelse af diverse Digitale postkasser, Nem Id mm. og det vil
fortsætte i 2014, da det desværre ikke er gået op for alle, at det er en nødvendighed
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at få oprettet den digitale postkasse etc. Heldigvis tager mange af vore ældre på
kursus i Datastuen, derved bliver rigtig mange hjulpet med oprettelse af ovennævnte.
Sammen med Centerrådet og Datastuen har vi afholdt en Digital dag sammen med
Vejle Bibliotek med henblik på oplysning og hjælp til den fremtidige digitale verden.
Ved samme lejlighed havde vi DSB med for oprettelse af rejsekortet.
En god oplysende dag for alle deltagere som bør gentages.
Frivilligcentret har i forbindelse med § 18 ansøgninger hjulpet flere foreninger/grupper
med deres ansøgninger til kommunen.
For de flestes gruppers vedkommende er der bevilget de ansøgte beløb. Vi har
løbende været i dialog med Velfærdsforvaltningen for yderlige oplysninger. Desværre
har Ældre hjælper ældre – Egtvedgruppen fået reduceret deres ansøgning fra de
ansøgte 30.000 kr. til 3.500 kr. Det har bevirket at gruppen i januar 2014 har
besluttet at lukke gruppen. Frivilligcentret har indsendt en klage til Vejle kommune
om årsagen til den store reducering. Ved udarbejdelsen af årsrapporten er klagen ikke
behandlet. I Frivilligcentret og Egtvedgruppens frivillige er der enighed om at
gruppens arbejde – besøgs – /indkøbsvenner skal fortsætte i en eller anden form. Der
arbejdes på en løsning. På Fællesforummødet i december blev der fra flere sider
nævnt,at der havde været en dårlig dialog med sagsbehandlingen i afdelingen som
behandlede § 18 ansøgningerne fra foreningerne/grupperne. Kriterierne for at få § 18
midlerne for 2014 havde Velfærdsforvaltningen skærpet alvorligt i forhold til tidligere
og det har givet stor uro blandt de frivillige sociale foreninger. Fælles Forum har i
enighed besluttet at rejse problemet i det nye Frivilligråd.
Ældre – og Frivilligråd.
Ældreråd.
Villy Nielsen, Ingrid Andreasen og Hans Erik Pedersen har været vore lokale
repræsentanter i Ældrerådet frem til nyvalget i november. De har været med til at
præge billedet i rådet. Det er lykkedes at overbevise Vejle kommune om, at det
overskud som de frivillige har været med til at skabe på Ågården og Egetoft som
frivillige i køkkenet til bagning, madlavning etc. forbliver i eget regi. Overskuddet er
alene anvendt til forbedring, vedligehold af ”huset”.
Ingrid Andreasen og Ville Nielsen ønskede begge at udtræde af rådet. Frivilligcentret
siger tak for en stor indsats i perioden, der er opnået gode resultater.
Frivilligcentret arrangerede et opstillingsmøde på Egetoft for valg til henholdsvis
ældre- og frivilligråd, da opstillingsproceduren var ændret i forhold til tidligere, den
med flest stemmer blev valgt.
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Til ældrerådet havde vi opstillet Grethe Jessen Hansen(nyvalg), Egtved og Hans Erik
Pedersen(genvalg) Ødsted. Der blev indrykket læserbreve i Egtved Posten, da der var
opstillet flere repræsentanter i lokalområdet. På trods af flere opstillere i Gl. Egtved
kommune, var det med stor tilfredshed at vi fik begge repræsentanter valgt og ser
frem til et godt og konstruktivt samarbejde til gavn for ældreområdet.
Frivilligråd.
Villy Nielsen (Lars Peter Lund været suppleant) har i perioden været formand for
Frivilligrådet og varetaget vore interesser på bedste vis. Villy ønskede ikke genvalg. Vi
siger tak for en stor indsats til gavn for det frivillige sociale arbejde.
Frivilligstyregruppen besluttede at formanden skulle være repræsentant i frivilligrådet
i den kommende valgperiode med Villy Nielsen som suppleant.
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.
I forbindelse med Vingstedmessen i 2011 etablerede vi en Koordinationsgruppe som
består af Røde Kors, Egtved Pensionistforening, Ældre hjælper Ældre, Ældre Sagen,
Centerråd for Egetoft, Hejlskov venner og Frivilligcenter Egtved. Der afholdes
fællesmøder efter behov.

Værktøjskassen.
Værktøjskassen har bestået siden 2008 og der er en rimelig stor efterspørgsel efter
mindre håndværksmæssige opgaver. Som i de tidligere år er det stadig på TV –
området, vi har de fleste opgaver. På TV - området har vi et godt samarbejde med
den lokale radioforretning, og der er en gensidig respekt for de opgaver vi udfører. I
2013 afholdt vi ikke en rollatordag, men dette genoptages i foråret 2014. I november
måned indrykkede vi igen en annonce samt omtale i den lokale avis, om
nødvendigheden af at få opsat/kontrolleret røgalarmer. Vi må desværre igen
konstatere, at det er der åbenbart ingen interesse for blandt de ældre. Vi må håbe at
familien er opmærksom på vigtigheden af at have monteret en røgalarm i hjemmet,
og ikke mindst at de bliver testet om de stadig fungerer. Vi har en rigtig god gruppe
af frivillige i værktøjskassen, de fungerer særdeles godt socialt og de er glade for, at
der er en alsidighed i opgaverne. Gruppen har mange gode kompetencer til gavn for
vore rekvirenter. Vi afholder lejlighedsvis møder med gruppen, er der nye opgaver vi
kan påtage os, har vi det rigtige værktøj. Vi har udført 85 registrerede opgaver i årets
løb. Da flere af værktøjsgruppen deltagere er kendte i bybilledet sker det meget ofte
at de bliver kontaktet for en lille håndværksopgave uden den bliver registreret. Det
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vigtigste er trods alt at vi kan gøre en forskel som frivillig. Desværre træder en af
vore frivillige ud af værktøjskassen, som bliver meget svær at erstatte, da
vedkommende er ekspert indenfor TV- området. Det er endnu ikke lykkedes at finde
den rette frivillige.

Frivilligcentrets økonomi.
Vejle kommune har for 2013 bevilliget 20.000kr. til Frivilligcentrets arbejde. Vi står
selv for regnskabsføringen samt revision. Selvom annoncering efterhånden er en stor
post, kan Frivilligcenter Egtved drives meget fornuftigt. Vi har et mindre overskud på
ca. 2500 kr.
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 står for investering i ny mobiltelefon samt en ny
skærm til PCèn. (måske ny programpakke?).
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 1100 pr. uge) og frivillige som kommer på centret. Der gives derfor
mange gode råd og vejledning ved den daglige omgang på centret.
Der annonceres minimum en gang i kvartalet i Egtved Posten med omtale af
kontortid, værktøjskassen samt bisidderordningen. Annoncerne følges normalt op med
en omtale på forskellige emner som vi finder væsentligt for omverdenen.
Frivilligcentret er løbende i gang med at ajourføre vore foldere, et større arbejde, som
vil fortsætte i 2014, samt nye foldere vil se dagens lys. I forbindelse med
Vingstedmessen i november måned fik vi lavet en fællesfolder for
Koordinationsgruppens medlemmer. Da Ældre hjælper ældre(Egtvedgruppen) ikke
havde afklaret de organisatoriske forhold - er den kun midlertidig.
Vi har et problem med vor Frivilligmappe som bla. findes på Borgerservice og par
enkelte andre steder i Egtved. I styregruppen har vi indtil videre besluttet at tiden er
løbet fra denne mappe. Det er ikke let at holde den ajour, meget få indmelder
ændringer etc. Vejle FrivilligCenter er i gang med ajourføring af den tidligere Vejviser,
men kun som en digital løsning. Vi diskuterer pt. om vi skal have en folder som har
registreret alle de frivillig sociale foreninger i Gl. Egtved kommune og som naturligvis
vil være at finde på vor hjemmeside. Hvad mener forsamlingen?
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Vore foldere forefindes på Borgerservice mm. sammen med aktivitetsmappen, som
står for en større revidering.
Der er jævnligt en omtale af Egetoft Aktivitet og træning/Frivilligcenter Egtved i den
lokale presse med de mange aktiviteter/arrangementer som udføres i tæt samarbejde
med både personale, centerråd og frivilligkontoret.
Den frivillige Stigruppe under Egetoft har fået midler af Vejle kommune (Miljøpulje)
samt Landbrug & Fødevarer. Gruppen fik indviet det 4. spor medio oktober 2013 med
mange deltagere. Stigruppen fik lavet nye foldere for det nye spor samt folderen til
Hejlskovsporet blev revideret – omkostninger betalt af L&F. Der melder sig flere + 60
frivillige til disse naturprojekter. Stigruppen har gennem hele sæsonen sørget for
vedligehold af sporene. Gruppen har et godt samarbejde om vedligehold etc. Gruppen
har en god opbakning og vejledning fra Vejle kommune. Vi har lagt gruppen under
Centerrådet for Egetoft, da det i samarbejde med Frivillig Center Egtved har ansvaret
for at aftaler om vedligehold etc. udføres- gruppen skal evt. suppleres med nye
frivillige ved frafald etc. Senest har gruppen fået 11.500 kr. af § 18 for indkøb af
maskinel for vedligehold af sporene. I foråret 2014 skal vi have et møde med Egtved
Udviklingsråd samt Vejle kommune om udvikling af vort skønne natur i Egtved
området. Nogen vil måske spørge, hvad har det med frivilligt socialt arbejde at gøre,
gruppen er på 10 – 15 personer som alle er + 60 og de er alle naturmennesker som
vil gøre en indsats for udvikling af nærområdet til gavn for lokalbefolkningen samt
turister der besøger nærområdet.
Årsmøde
Der afholdes en gang om året møde med alle frivillige foreninger som Frivilligcenteret
helt naturligt er paraplyorganisation for.
Hjemmeside.
I foråret 2013 blev vor nye hjemmeside www.frivilligcenter-egtved.dk færdig. Jens
Møller som er med i Centerrådet for Egetoft har udarbejdet vor nye hjemmeside og
Jens Møller har samtidig oprettet en ny hjemmeside for Egetoft www.egetoftegtved.dk Jens Møller vil fremover være 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
Som repræsentanter for det frivillige sociale arbejde i Egtved er vi regelmæssigt med
til møder med Udviklingsrådet for Egtved, vi samarbejder om projekter til fælles gavn
for Egtved by, og med til at støtte op med frivillig arbejdskraft.
Visioner/”tanker” for 2014.
-

Få reorganiseret Ældre hjælper ældre arbejdsgrupper under frivilligcentret
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-

Der mangler en totalliste over alle de aktivitetsgrupper som bla. er på Egetoft
aktivitet og træning.

-

Frivilligcentrets medlemsliste ajourføres – sket personændringer i de tilknyttede
foreninger/grupper (når der sker ændringer i bestyrelses/gruppesammensætning mangler der tilbagemelding om disse).

-

Mangler en frivillig for indrapportering til den daglige presse om aktiviteter som
foregår på Egetoft Aktivitet og træning/Frivilligcenter Egtved.

-

Sætte nye aktiviteter i gang i samarbejde med Centerråd og Egtved
Udviklingsråd til gavn for alle borgere i Egtvedområdet

-

Afholde møde med hjemmeplejen/sundhedsvejleder etc.

-

Udvikle samarbejdet med det offentlige

-

Vedligeholde samarbejdet i Koordinationsgruppen

-

for de frivillige sociale grupper i Egtvedområdet

-

Udarbejde en fællesfolder for Koordinationsgruppens tilbud

-

Indgå i projekt ufrivillig ensomme ældre

Afslutning
Tak for et godt samarbejde i 2013 til alle de frivillige som udfører et frivilligt socialt
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 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 2013, som vi ved vil fortsætte i
det kommende år.
Tak til Styregruppen for et godt og konstruktivt samarbejde i 2013.
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