Bestyrelsesmøde på Frøjkgården 9. december kl. 17.30-22.00
Dagsorden
Indkaldte:

2019 – møde 8

Referat
Afbud fra:

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

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

Godkendt
Godkendt

-



c. Mogens



Bachelorstuderende i foråret
Fagligt forum opstartet

4.
Budgetopfølgning (vedhæftet)
5.
Godkendelse af virksomhedsplan
(vedhæftet)
6.
Opfølgning på uanmeldt tilsyn
7.
Medlemsskab af Selveje Danmark



Juridisk sparring
Hvordan skal vi arbejde med opdatering
af målgruppebeskrivelse

8.
Seksualpolitik – opsamling og drøftelse
efter sidste møde



-

Der kommer bachelorpraktikant i foråret
i 96 timer som en del af et
bachelorprojekt.
- Fagligt forum er startet op. Der er
afholdt to møder, hvoraf det ene var et
indledende møde.
Budgettet er gennemgået.
Virksomhedsplanen er godkendt og bliver
afsendt til Holstebro Kommune
Der har været uanmeldt tilsyn, og der forventes
rapport i slutningen af januar måned.
Selveje Danmark
- Vi er meldt ind i Selveje
Danmark/Dansk Erhverv, hvor der
kunne gives mest juridisk sparring i
forhold til andre undersøgte
alternativer.
Frøjkgårdens seksualpolitik er gennemgået, og
der findes ikke anledning til at ændre den.

FG´s politik medsendes
Desuden medsendes Socialministeriets
håndbog ”Seksualitet på dagsordenen”.
Den forudsættes ikke læst, men er et
tilbud til den evt. nysgerrige.

9.
Status efter temaeftermiddag
10.
Orientering om input fra LEV


Afsluttet en studerende i november,
startet ny studerende i december.

Er der inspiration, vi skal arbejde videre
med?

Afventer næste personalemøde
Mogens tager kontakt til LEV vedrørende
mulighed for eventuelt samarbejde.

11.
Årsberetning

Formanden laver en mundtlig gennemgang af
de temaer bestyrelsen har behandlet i 2020.

12.
Til og fra KH

Mogens tager på SAF i januar
(samarbejdsforum for ledere i KH)

13.
Eventuelt
14.
Til og fra beboerne
15.
Julefrokost og farvel til Kent
Vel mødt., Jytte

Intet.

Mogens Jacobsen:

Bent Haugaard Nielsen

Kent Carlsen:

Trine Kiilerich Braüner:

Jacob Sønderbæk:

Rakel Stagis Nielsen:

Jytte Borg Madsen:

Der ønskes ”Glædelig jul” til beboerne!

