Bestyrelsesmøde på Frøjkgården d. 28. maj kl. 17.55
2018 – møde 4
Dagsorden
Indkaldte:

Referat
Afbud fra:
Jacob Sønderbæk

Mogens Jacobsen,
Michael Bach,
Alice Leiva,
Jacob Sønderbæk,
Kent Karlsen,
Rakel Stagis Nielsen,
Trine Kiilerich Braüner,
Jytte Borg Madsen.

1.
Indledning v/ Alice
2.
Velkommen til Michael
3.
Godkendelse af dagsorden

Dagsorden godkendt

4.
Godkendelse og underskrift af referat.

Ok

5.
Frøjkgården v/
a. Alice


b. Michael





SAF
Vagtplanskursus
Overvejelser om ledelsens MUS
Arrangement i efteråret

Går godt. Michael er startet godt op. Det opleves, at
personale og beboere har taget godt imod ham.
Det var et fint jubilæum.
SAF
Samarbejdsforum i Kristelig
Handicapforening/lederforum 4/6-5/6
Vagtplanskursus
Grundkursus ved Silkeborg Data i midten af juni
Ledelsens MUS
Ledelsen er i overvejelser omkring formen på MUS
indtil oktober 2018 i forhold til, om det skal afholdes
individuelt eller fælles.

c. Mogens







Tværfaglighed
Ny studerende
Udlandsrejse
Klage
Persondataloven
Sygemelding

Arrangement i efteråret for personale og bestyrelse.
Der kommer udspil til dette efter næste
personalemøde.
Tværfaglighed
Der har været et forløb i personalegruppen, hvor
personalet har haft mulighed for at arbejde med,
hvordan de forskellige faggrupper kan arbejde
sammen. Der har været et monofagligt fokus.
Ny studerende starter den 1/6-2018. Den nuværende
studerende fortsætter som timevikar.
Udlandsrejse

Der er bestilt billetter til tre beboere og to personale,
som skal til Spanien til september.
Klage
Der orienteres om klage
Persondataloven
Ledelsen har sat tid af til at sætte sig ind i lovstoffet.
Der vil blive indhentet juridisk bistand i forhold til,
hvordan loven omsættes til praksis på Frøjkgården.

6.
Budgetopfølgning
7.
Resultat af bygningseftersyn
8.
Gennemgang af bestyrelsens
arbejdsredskaber:


Forretningsorden er tilpasset efter
kommentarer sidst – kan den
godkendes? (nyt er skrevet med rødt)



Opdateret forslag til årshjul med forslag
til, hvordan vi skal strukturere arbejdet
med strategien. Er det sådan, vi vil
arbejde med det.



Den samlede strategi gennemgås + vi
laver plan for videre arbejde

9.
Til og fra KH


Lodsedler

Sygemelding
Orientering
Budgetopfølgning
Budgettet gennemgås. Der er fortsat tale om et skøn
vedrørende lønudgifter.
Bygningseftersyn
Der har været gennemgået bygninger.
Der aftales enkelte projekter, og Michael arbejder
videre med dette.
Forretningsorden
Tilrettet og godkendt.
Årshjul
Tilrettet og godkendt.
Strategi
Den samlede strategi er gennemgået. Ledelsen
opdaterer strategien inden næste bestyrelsesmøde.
Ved næste bestyrelsesmøde gennemgås
fokuspunktet vedrørende Frøjkgårdens originalitet.

Lodsedler
Vi har solgt 300-400 lodsedler i år. Vi skal undersøge
ved KH vedrørende sælgere i området. Jytte
undersøger dette inden næste lodseddelsalg.
Jytte skriver en Tak til KH’s bestyrelse i forbindelse
med udgivelse af bog og som tak for, at de har givet
bogen som gave til personale/bestyrelse mm.
Det besluttes i bestyrelsen, at der gives en buket
blomster til Connie og et kort med tillykke med
udgivelsen.
Der uddeles bøger til udvalgte personer i netværket.

10.
Eventuelt

Kent foreslår ”voksenlegeplads”. Dette undersøges
nærmere.

11.
Til og fra beboerne

Tak til personale og beboere for et fint jubilæum.

12.
Lukket punkt uden
personalerepræsentant
Vel mødt., Jytte
Mogens Jacobsen:

Michael
Bach:______________________________________________________________________________
___________________________________________________________

Alice Leiva:

Kent Karlsen:

Trine Kiilerich Braüner:

Jacob Sønderbæk:

Rakel Stagis Nielsen:

Jytte Borg Madsen:

