Bestyrelsesmøde på Frøjkgården 27. maj kl. 17.55-22 2019 –
møde 4
Dagsorden
Indkaldte:

Referat
Afbud fra:
Michael

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

1.
Indledning v/ Trine
2.
Godkendelse af dagsorden
2.
Godkendelse og underskrift af referat.
3.
Frøjkgården v/
a. Bent


b. Mogens




Ny i praktik
”Projekter 2019-2020” forløbet
(monofaglige grupper og fælles
arbejdsgrupper på FG)
Michael

Der er kommet god ro på personalegruppen i
forbindelse med ny ansættelse.
- Der kommer en i arbejdsprøvning i 13 uger.
Hun starter i juni 2019.
De forskellige monofaglige grupper har valgt nogle
arbejdsområder.
-

Pædagogerne arbejder med social
færdighedstræning

-

Ergoterapeuterne går i dybden med
sanseintegration.

-

Sygeplejerske og fysioterapeuter arbejder
med livsstilssygdomme

Der er nogle tværfaglige grupper.
- En gruppe arbejder med autisme og aldring
- En gruppe arbejder med psykoedukation.
- En sidste gruppe arbejder angst og stress
(sat lidt på standby)
Personalesituation:

4.
Økonomi



Orientering om resultat af møde med
kommunen
Budgetopfølgning

-

Michael har opsagt sin stilling pr. 30-06-2019

-

Jeanette stopper som vikar pr. 01-06-2019.
Louise stopper som vikar pr. 01-07-2019.



Der er orienteret om økonomimøde med
Holstebro Kommune.



Der er gennemgået budgetopfølgning.



Orientering om besparelse på1% årligt de
næste 4 år

5. ¨Bygningsgennemgang



Vi er opmærksomme på besparelsen
fremadrettet.
Mogens sørger for at få udbedret de
småreparationer, der trænges til.

2019-05-27
Bygningsgemmengang.docx

6.
Stategi



Præsentation af den nye opsætning – er
det sådan, vi vil have den til at se ud?
Opdatering og evt. beslutninger for de
punkter, vi har prioriteret

7.
Til og fra KH





Den nye opsætning ser fin ud.
Strategien er gennemgået, og Mogens
sørger for opdatering.

Vi søger KH om midler til opstart af venneforening.

Lodseddelsalg

8.
Eventuelt
9.
Bestyrelsens selvevaluering



Ifølge årshjulet skal det først ske efter
sommerferien, men måske er der tid denne
gang.
Alle bedes udfylde skemaet som
udgangspunkt for en drøftelse af
bestyrelsens arbejde (samme skema som
sidste år)

10.
Til og fra beboerne
Vel mødt., Jytte
Mogens Jacobsen:

Michael
Bach______________________________________________________________________________
___________________________________________________________
Bent Haugaard Nielsen

Kent Karlsen:

Trine Kiilerich Braüner:

Jacob Sønderbæk:

Rakel Stagis Nielsen:

Jytte Borg Madsen:

