Frivilligcenter Egtved EFC

Referat fra styregruppemøde d. 31. august 2017 kl. 8.30 på Egetoft.
Deltagere: Kent, Villy, Niels, Anna og Birthe
Afbud fra Gitte
1. Godkendelse af referat fra 15. juni 2017:
Godkendt
2. Siden sidst:
Sommerferie - kontortid:
Egetoft passet telefonen – fungeret godt.
Ældrerådsvalg:
Desværre ikke mange deltagere til mødet. Godt indlæg fra Hans Erik Pedersen.
En kandidat trukket sig. Hans Erik Pedersen og Anne Marie Dahl opstiller.
Åben Egtved
Desværre var foreningerne placeret i og omkring Roberthus. Ikke mange
besøgende. Vi ”har vist flaget” – en måde at skaffe et sammenhæng i Egtved.
Molstur – samarbejde Egetoft
Sammen med Egetoft. Kent var guide på turen. Anvendt midler fra bl.a.
Egtvedgruppen – delebasis.
Ny mailadresse:
egtvedfri@gmail.com er den nye mailadresse. Fungerer nu. Distribueres til
relevante steder. Usikkerhed om, hvortil der skal betales for hjemmeside. Jens
Møller kontaktes desangående.
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Foldere:
Kent har revideret alle foldere – der er endnu enkelte rettelser, som skal
tilføjes. Vi bruger det fortrykte papir, som er en bedre kvalitet end det gamle
format. Der skal laves 2 nye foldere vedr. Egtvedgruppen samt
koordineringsgruppens folder skal nyrevideres.
3. Egtvedgruppen:
Stolegymnastik: Jerlev er rimelig stabil. Der er frafald, men gruppen supplerer
sig op, så der er et passende antal. I forhold til det lokale vi får stillet til
rådighed i Jerlev.
Efterårstur: 6/9 til Bindeballe Købmandsgård.
Besøgsvenner/indkøb - status: Har pt. overskud af frivillige. Kirsten Spøer er
alene om Egtvedområdet og vi forventer det vil give flere henvendelser.
Der holdes kun enkelte planlægningsmøder i gruppen.
4.

Værktøjskassen:
Lidt mere aktivitet. Vi kan godt bruge en mere i gruppen. Der er også
efterspørgsel fra Ågård området.

5. Stigruppen:
Bestilt træ til sti til Egtvedpigens grav. En lokal tømrer vil gerne hjælpe til.
Ikke noget nyt undervejs.
6. Økonomi:
Mangler regning på annonce. Afholde møde med Forvaltningen omkring vor
økonomi og samarbejde med Egetoft.
Støtter ”Spis sammen” arrangement i november
7. Frivilligrådet v/Villy:
Referater fra Frivilligrådets møder sendes til styregruppen. En drøftelse af,
hvad Frivilligrådet har arbejdet med i de forløbne 4 år. Der har manglet
dialogmøder. Ny procedure vedr. valg og sammensætning af rådet blev
nedstemt. En generel drøftelse af Frivilligrådets opgaver.

Til Frivilligfredag er tilmeldt 2 personer herfra.

8. Ældrerådsvalg: Der skrives læserbreve med opfordring til at stemme. Valget
skal ske digitalt. Kontoret/Egetoft/Datastuen vil holde åbent nogle dage, hvor
man kan få hjælp til at afgive sin stemme.
9. Den digitale arv:
Ikke aktuelt lige nu med et møde – der ventes til foråret.Vedrørende.
”Fremtidig fuldmagt” vil der inden længe komme et standardskema
10.Eventuelt, kontorvagt og næste møde:
Skema med kontorvagter er udsendt.
Der afholdes inden længe møde i koordinationsgruppen.
Næste møde torsdag d. 16/11. kl. 8.30

Referat Birthe
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