Egtved 30. november 2014
Bidrag fra Styregruppen i Egtved.

Egtvedgruppen
Som tidligere omtalt har FrivilligCenter Egtved påtaget sig opgaven at køre
Egtvedgruppen videre. Undertegnede er itv. tovholder på denne gruppe Der er
stor opbakning fra alle de frivillige, som fortsætter som indkøbs- og
besøgsvenner samt stole gymnastikken fortsætter i Jerlev/Ødsted med 2
tovholdere.
Vi er nu i gang med at få etableret et stolegymnastikhold i Egtved Overgårdområdet(Domea bebyggelse). Vi har fået 3 instruktører, lokaler bliver
stillet til rådighed samt diverse rekvisitter er indkøbt. I samarbejde med Vejle
kommune håber vi at starte op først i det nye år.
Vi har afholdt en udflugt for alle i Egtvedgruppen med deres ”klienter” til
Vingsted Gl. Mølle. Primo december afholdes adventsmøde.
Der arbejdes på at få Egtvedgruppen organiseret med eget udvalg, vedtægter
etc.
Egtvedgruppen med flere har den 12. november haft møde med medarbejdere
fra Vejle kommunes Sundhedsafdeling. Et meget konstruktivt og godt møde
som giver grobund for at udvikle vort fortrinlige samarbejde med
medarbejderne fra vejle kommune Sundhedsafdeling. Det er planlagt møde for
2015.
Værktøjskassen.
Efter en stille periode er der kommet gang i ordrebogen. Vi har i perioden fået
en del henvendelser fra flere af vore ” svage, syge” medborgere i
bofælleskaber mm.

Det er en meget taknemmelig gruppe vi servicerer.
Vi kan nu mærke at der sker besparelser indenfor plejehjemmene, vi får
efterhånden en del opgaver på møbelrep. I fællesarealer samt service på
rollatorer, kørestole, da pedellerne åbenbart ikke må udføre disse opgaver
længere.
Værktøjskassen vil afholde møde med Plejehjemslederen for at aftale nogle
retningslinier.
Vi har fået 2 nye medlemmer i værktøjskassen i Ågård/Gravens området.

Frivilligkontoret.
Der har ikke været det store antal henvendelser i perioden. Hovedsagelig
værktøjskasse henvendelser.
Stigruppen.
Stigruppen har haft evalueringsmøde for årets opgaver. Gruppen har fået § 18
midler for indkøb af vedligeholdelsesmateriel, der mangler endnu lidt indkøb.
Opgaverne har i årets løb været udført meget tilfredsstillende. Gruppen har et
rigtigt godt socialt samvær, og der er ikke ønske om at udvide gruppen.
Gruppen skal have møde med Egtved Udviklingsråd omkring nye projekter.
Annoncer.
Vi har løbende haft annoncer i Egtved Posten bla. åbent hus arrangement i
samarbejde med Datastuen/Mediecenteret om Digitale Postkasse, NEM ID mm.
FrivilligCenter Egtved; Centerrådet for Egetoft samt Egtved Handels of
Erhvervsforening haft møde med VAF og Egtved Posten omkring dækning af
Egtved området aktiviteter. Et meget konstruktivt møde.
Digitale postkasse.
Vi har lige frem til den 1. november hjulpet med fritagelser, vi har afleveret ca.
140 fritagelser til Borgerservice i Vejle.
FrivilligCenter Egtved
Kent Jensen

