Bestyrelsesmøde på Frøjkgården 27. april kl. 19-22
Dagsorden
Indkaldte:

2020 – møde 3 a

Referat
Afbud fra:

Mogens Jacobsen,
Aase Bastholm Jensen,
Bent Haugaard Nielsen,
Jacob Sønderbæk,
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
•

b. Mogens
•
•

Holstebro Kommunes handicappolitik under
revision.
Ny kontrakt omkring kommunens
håndtering af FG løn

Godkendt
Godkendt og underskrevet

Corona fylder meget på Frøjkgården blandt personalet.
Der har været færre medarbejdere på arbejde, så der
har været nogle ting, man ikke har kunnet gøre. Der er
nu almindelig personaledækning igen. Der er fortsat
ikke besøg af folk udefra, men beboerne må gerne
være sammen med andre udenfor Frøjkgården.
Status ift. Corona er, at der ikke er nogen, der
er smittede på Frøjkgården. Der blev skåret
ned på personale på Frøjkgården for at
minimere smitterisiko. Beboerne tog godt imod
dette i starten, men der er løbende blevet
opnormeret igen. Der har været mulighed for
telefonisk vejledning mellem beboer og
kontaktperson.

-

Der er en langtidssygemelding blandt
personalet på grund af fysisk skade.

-

En beboer er blevet udskrevet fra hospitalet
med pleje- og medicinbehov. Dette har
Frøjkgården selv skullet varetage. Det har
været nødvendigt at købe ekstern bistand til
dette.

-

Der er en del larm fra vaskemaskine og
tørretumbler. Boligforeningen vil stå for at
udbedre dette ved at ombygge vaskerummet.

-

Kristelig Handicapforening har iværksat et
projekt ifm. Corona, hvor der indsamles billeder
med ”det bliver godt igen”.

4.
Budgetopfølning
•

-

Kristelig Handicapforening arbejder på at lave
et bofællesskab for unge studerende i Aarhus,
hvor unge med diagnose indenfor
autismespektrum kan bo sammen med andre
unge.

-

Der arbejdes på et nyt sundhedsfagligt modul,
som kan samle de sundhedsmæssige
oplysninger om beboerne.

-

Handicappolitikken kan ses på Holstebro
Kommunes hjemmeside:
https://www.holstebro.dk/handicappolitik-underudvikling-1

-

Den nye kontakt om lønadministration er en
præcisering af nuværende praksis for løn.

-

Der er på baggrund af ansøgning bevilget
penge fra ”Velliv foreningen” til køb af
træningsredskaber.

-

Der er gennemgået kostregnskab for 2019
samt kostbudget for 2020. Det er besluttet, at
der skal ske en justering af udgiften til kost for
henholdsvis beboere og medarbejdere.
Der er gennemgået budgetopfølgning for 2020.
Der er gennemgået regnskabsopgørelse for
2019. Der arrangeres et afklarende møde med
økonomiafdeling i Holstebro Kommune, inden
regnskabet endeligt godkendes.

Aktuel praksis omkring kostbetaling drøftes
herunder
-

5.
Ny grundplan

-

Der godkendes forslag om ændret aflønning for
fagligt forum i forbindelse med bagvagt.

6.
Årlig drøftelse af sygefravær

-

Der er lavt sygefravær svarende til det forrige
år.

7.
Strategi:

-

Der vil sidst på året blive opsamling på
personalets undervisningsforløb om
autismeprofil.

-

Der har været kort drøftelse af mulige
fremtidsplaner.

•

Vi drøfter forslag om ændret aflønning for
fagligt forum + bagvagt og evt.
bestyrelsespost

•

•

Sidste gang vedtog vi målsætning om at
sikre kvalitet på Frøjkgården også i
fremtiden. Denne gang udmøntes det jvf.
forretningsordenen i strategipunkter for
året.

8.
Fremtidsplaner

9.
Bestyrelsen
•
•

Hjemmesiden: Ajourføring af bestyrelsens
kompetencer + nye billeder
Bygningsgennemgang ved næste møde
planlægges

-

-

10.
Til og fra KH

-

11.
Eventuelt
12.
Til og fra beboerne

-

Bestyrelsesmedlemmerne skal hver især
opdatere det skrevne om egne kompetencer.
Der er taget nye billeder.
Der laves bygningsgennemgang den 25/5-2020
under forudsætning af, at det er muligt på
baggrund af Covid19. Det samme gør sig
gældende i forhold til fællesspisning med
beboerne.

•

13.
Lukket punkt uden personalerepræsentant
Vel mødt., Jytte
Mogens Jacobsen:

Bent Haugaard Nielsen

Aase Bastholm Jensen

Trine Kiilerich Braüner:

Jacob Sønderbæk:

Rakel Stagis Nielsen:

Jytte Borg Madsen:

-

Der var planlagt møde mellem
pårørenderepræsentant og beboerne. Dette
blev udskudt på baggrund af Covid19 og
afholdes i forbindelse med det første møde,
som kan afholdes på Frøjkgården.

