Referat fra Visionsdag på Egetoft 17/4 2018
Weekend-åbent
Status: Vi holder fortsat åbent hv.2. weekend – det er det, det kan bære. Der er forskel på deltagerantal i
weekenderne.
Fremadrettet: Foreløbig har vi pengene og vi ved snart, om vi også har pengene til næste år.

Datastuen
Status: Der er nedgang i tilmeldte til datastuen (ca. 300 til ca. 200) og det kan mærkes på omsætningen i
caféen. Folk kan mere it i dag end tidligere og folk er ældre, når de forlader arbejdsmarkedet.
Fremadrettet: Der spås et yderligere fald. Så der skal PR til for at fastholde, dem der er og for at lokke nye
til.
Der er stadig behov for kurser i datastuen og det overvejes, om man skal genindføre Åben fredag, hvor
man kan komme med it-udfordringer.

Café
Status: Priserne ligger som de andre caféer, så kaffen kan ikke stige pt.
Fremadrettet: Opfordre ganghold til at komme ind og købe kaffe efter gåturen. Kan vi bringe kaffe ud til
nogle af cykelholdene en gang imellem i løbet af sæsonen? Måske kan vi bringe frokost ud til
cykelholdenes afslutning ude i det fri.
Vi må opfordre flere hold til at holde sommerafslutning på Egetoft – også hvad angår datastuen, fordi ikke
alle er med i den store afslutning.
Caféen kommer med menuforslag

§18
Status: Der er udstukket et regelsæt der går på at frivillige skal være aktive i de arrangementer, ture mm
der finansieres af §18. Desuden skal der være en vis kontinuitet i arbejdet og man støtter nye tiltag.
Det er seks år siden §18-puljen er øget, mens antallet af borgere, den gives til er vokset. Det giver rift om
de midler, der er.
Det har ikke været synligt, hvilke kriterier Vejle Kommune har tildelt midlerne efter og ingen kendte reglen
om geografisk vægtning.
Fremadrettet: Det er nødvendigt at kende kriterierne, når man søger og Villy vil arbejde på, at vi får nogle
pejlemærker.

Fest- og kulturugen
Status: Der er en ny på posten og det ser ud til at være svært at videreføre opgaven. Det har været svært at
finde informationer om program, fordi hjemmesiden ikke opdateres og Facebooksiden er svær at finde.
Fremadrettet: Skal vi spille en rolle? Ingrid tilbyder at gå ind i udvalget som repræsentant for Egetoft. Det
er der stemning for, da det er oplagt, at vi er medspiller her og kan holde arrangementer i huset, hvor vi
tjener på Fest- og kulturugen. Hjemmesiden er vigtig for at interesserede kan se, hvad der sker.

Spisevenner
Status: Der er pt 15-20 tilmeldte, så det må siges at være en succes. Både personale, frivillige og brugere er
begejstrede.
Fremadrettet: Skal der max på? Ja, for de kan kun være 40 i Egestuen. Der er ikke samme øvre grænse for
madproduktionen, da noget kan flyttes fra det lille køkken og ud i det store.
Hvordan med PR fremover?

Egtvedpigens dag
Status: Egetoft deltager ligesom sidste år med smagsprøver.
Fremadrettet: Vi vil gerne have nogle med fra de forskellige hold. Dog er pladsen begrænset, så det må
være på skift og de må selv henvende sig.

Blomsten
Blev præsenteret og udfyldt (se bilag)

Eventuelt
Frivilligcenteret: Mere samarbejde med de forskellige parter
Fremadrettet skal der styr på Skolevenner
Det er svært at arbejde med de ensomme, for de er svære at finde.
Der deltages efter formåen i BID (Business Improvement Districts) fra Frivilligcenterets side for at følge
med i, hvad der sker. Det er i BID-samarbejdet at Egtvedpigens dag og Mød Egtved er opstået. Særligt når
praktiske opgaver skal løses er der henvendelser til Frivilligkontoret – for det er jo her de frivillige er.
Trine tænker i at lave hold med sundhed.
Der udtrykkes ønske om at udvikle på de hold vi har i huset, herunder gymnastikholdene.

