Referat fra fællesmøde med foreningerne omkring frivilligkontoret i
Egtved d. 6.marts 2014
Deltagere fra følgende foreninger: Datastuen, Centerrådet for Egetoft, Kræftens
bekæmpelse, Røde Kors, Ældre Sagen, Pensionistforeningen i Egtved, Frivilligrådet,
Ældrerådet, Hjerteforeningen, Frivilligkontoret Egtved, Egecaféen, Ældre hjælper
ældre, Petanque, Bredsten pensionistforening, Onsdagsklubben Randbøl, Stigruppen,
Venneforeningen ved Ågården, Ødsted-Jerlev pensionistforening. Røde Kors.
Stolegymnastik. Spis sammengrupperne.
1. Velkomst og præsentation af deltagerne:
2.
Velkomst ved formanden for styregruppen for FrivilligCenter Egtved – Kent
Jensen.
Præsentation af deltagerne (se ovenfor)
Villy Nielsen blev valt til ordstyrer
Birthe Bjerg til referent.
3. Formand for seniorudvalget Holger Gorm Petersen:
Glæder sig meget til arbejdet i udvalget, vil gerne skabe gode rammer for
ældrelivet i Vejle kommune.
Der er besparelser (kaldet rationaliseringer) – der er styr på kommunens
økonomi. Vi skal se fremad og begynde at investere. § 18 puljen er forøget
med 250.000 både i seniorudvalget og voksenudvalget. Der udbetales dobbelt
så stort et beløb, som kommunen modtager.
Af den ekstra milliard som gives til ældreområdet får Vejle godt 18 mio. De
bruges bl.a. til at åbne Stensvang for urolige demente (9 mio.), der skal
ansættes spec. uddannet personale. Det gives et løft til andre plejecentre.
Et nyt tiltag er tryghedsbesøg til nyudskrevne borgere fra sygehuse. De bliver
ringet op, om de ønsker et besøg, hvor man kan planlægge, hvordan de hurtigt
kommer tilbage til en normal tilværelse igen.. Der gives flere timer til
ergoterapeuterne på plejecentrene, samt købes flere hjælpemidler. De 6 ugers
ferielukning på dagcentrene afskaffes. Det hele skal hurtigt sættes i gang.
Udvalgsformanden mener, at frivilligt arbejde er sin vægt værd i guld – eller
mere. Er stolt over at have så mange frivillige, der giver mange en god hverdag
– vil gerne takke på byrådets vegne. Det, at han er medlem af Frivilligrådet,
giver en god indsigt i det frivillige arbejde.
Grænsen mellem det frivillige og de professionelle arbejde er en udfordring.
Nogle kommuner ”skubber” noget arbejde over på de frivillige – det gør man
ikke i Vejle kommune.. Hvis man bliver bundet – så går de frivillige.. Der skal

være en tydelig adskillelse og respekt fra begge sider. De frivillige sætter
grænserne
Den digitale verden er en stor udfordring for mange ældre. Fra efteråret er
meget digitalt. Mange klædes godt på inden. Mange unge har også en
udfordring. Men man har en mulighed for at blive fritaget (Se områdebladet
for vest – marts udgaven) Vejle kommune bliver trukket for 9.5. mio., da
mange ting vil blive lettere på den bekostning.
Bemærkninger fra salen:
Vedr. ansøgning om § 18 midler finder en del skemaet besværligt. Der ønskes
mere klarhed over, hvad der kan søges til. Ok med afrapportering. Kriterierne
tages op til revision. Der var en del drøftelse af tildeling af midlerne.
Frivilligkontoret hjælper gerne med at søge om fritagelse for at modtage digital
post.
4. :Beretning om Frivilligkontorets arbejde i det forløbne år:
Beretning - se bilag.
Bemærkninger fra salen:
Hvor vidt omkring kommer værktøjskassen?- til åen.
Tilbagebetaling af overskud ved caféerne (hvori der indgår frivilligt arbejde)
gælder alle caféer i Vejle kommune.(ikke kun Egetoft og Ågården)
Beretning godkendt.
5. Valg til Styregruppen på FrivilligCenter Egtved.:
Der var genvalg til Kent Jensen og Birthe Bjerg.
Til suppleant blev valgt Agnes Jepsen da Børge Lund Sørensen ikke ønskede
genvalg..
Til revisorer valgtes Lars Peter Lund og Ellen Lomholt.
6. Eventuelt:
Kent Jensen gennemgik regnskabet.
En tak og vingave til Børge for hans store arbejde i styregruppen og
værktøjskassen
Mødet blev afsluttet med smørebrød og kaffe.
Styregruppen konstituerer sig senere med formand, næstformand og sekretær.
Referat ved Birthe Bjerg

