Bestyrelsesmøde på Frøjkgården 4. november kl. 19-22
2019 – møde 7
Dagsorden
Indkaldte:

Referat
Afbud fra:

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

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



Drøftelse på p- mødet vedr. niveauet
for ledsagelse af beboere
Input fra Årsmøde for
Netværksgrupperne

c. Mogens
 Input fra SAF og Forældrenetværk





Koder til julegaver
Adventsfest d. 30/11
I gang med MUS runden
MJ’s fremtidige rolle i Styregruppen i
Socialafdelingen

Godkendt
Godkendt

Niveau for ledsagelse
- Arrangør af turen beslutter, om der er mad
ifm. tur.
- Ifm. kørsel skal man være opmærksom på
formålet – kan man evt. cykle?
Der er kørselsaftaler, som skal håndhæves
og evt. revideres.
- Ift. bemanding, skal det vurderes, om det
kan hænge sammen i huset.
Årsmøde for netværksgrupper (på tværs i
kommunen)
- Givet inspiration til noget, der kan arbejdes
videre på i huset.
Fagligt Forum
- Opbakning fra personalet til, at det
iværksættes, og der er valgt tre ind fra
personalegruppen.
SAF
- Kursusdag for ledere i KH
Forældrenetværk
- Syv deltagere. Der blev udvekslet ideer og
forslag til det fremtidige samarbejde.
Der er uddelt koder til årets julegaver
Der er sendt invitationer ud til adventsfesten
MUS
-

4.

Der er opstartet runde af MUS

Styregruppe i Socialafdelingen
- Består af fire centerledere samt leder af
Frøjkgården. Der vil eventuelt blive ændret i
organiseringen i gruppen.
Budgetopfølgning

Budgetopfølgning

-

Der er orienteret om budgetopfølgning.

5.
Opfølgning på bestyrelsens workshop 23/10

Den fælles workshop mellem bestyrelse og
personalegruppen er blevet evalueret.

6.
Evt. medlemsskab af Selveje Danmark

Mogens undersøger nærmere mulighederne i et
medlemskab i enten Selveje Danmark eller LOS.

7.
Til og fra KH
 Fra leder- og bestyrelseskonferencen

Leder- og Bestyrelseskonference
- Der kommer evt. nogen forbi ifm.
cykelsponsorløb.
- KH laver tiltag ift. at brede viden om KH
yderligere ud også blandt medarbejdere på
bostederne.
- Der orienteres yderligere fra konferencen.
Der er udleveret datoer for bestyrelsesmøde i 2020.
Der er planlagt følgende datoer:
- 13/1
- 16/3
- 27/4
- 25/5
- 17/8
- 5/10
- 2/11
- 7/12

8.
Eventuelt

9.
Til og fra beboerne
Vel mødt., Jytte
Mogens Jacobsen:

Bent Haugaard Nielsen

Kent Carlsen:

Trine Kiilerich Braüner:

Jacob Sønderbæk:

Rakel Stagis Nielsen:

Jytte Borg Madsen:

