
Bestyrelsesmøde på Frøjkgården 25. maj kl. 19-22 2020 – møde 4 
Afholdes i Mejdal Kirke, Prins Buris Vej 29, 7500 Holstebro 
 

Dagsorden Referat 

Indkaldte: 
 
Mogens Jacobsen, 
Aase Bastholm Jensen, 
Bent Haugaard Nielsen, 
Jacob Sønderbæk, 
Rakel Stagis Nielsen, 
Trine Kiilerich Braüner, 
Jytte Borg Madsen. 

 

Afbud fra: 
 
 

1.  
Indledning v/ Bent 

 

2. 
Godkendelse af dagsorden 

Godkendt 

3.  
Godkendelse og underskrift af referat. 

Godkendt og underskrevet 

4. 
Frøjkgården v/  

 

a. Bent 
• Aktuelt på FG 

Udlandstur 
Det var planen, der skulle have været udlandstur til 
Sverige i år, men dette er udsat pga. Covid19. Der 
arbejdes på et alternativ i Danmark. 
 
Sommerferietur 
Beboere har givet forslag til endagsture i 
sommerferien. Der gives plan for ture til beboerne. 
 
Besøg 
Der er åbnet op for besøg på Frøjkgården, hvilket 
har givet ro for nogle af beboerne. De må vælge to, 
de kan få besøg af, og det opfordres til, besøgene 
er udendørs, så vidt muligt. 

b. Mogens 
• Coronatid: Normering, besøgsforbud og 

samarbejde med Selveje Danmark 

• Personalesituation 

• Arbejdstøj 

 

Coronatid 
Normering er tilbage ved det normale, som er godt 
for personale og beboere. 
 
Der er åbnet op for, beboerne kan begynde at få lidt 
besøg.. 
 
Selveje Danmark har løbende sendt vejledning og 
information ud om de nye retningslinjer og 
bekendtgørelser ifm. Corona. 
 
Personalesituation 
Sygemeldt medarbejder er godt på vej tilbage på 
arbejder. Vikar har taget godt over. 
 
Arbejdstøj 
Der bliver bestilt tøj til personalet, hvor der kan 
vælges mellem sportstøj eller jakke. 
 

5. 
Budgetopfølgning: 

• Budgetopfølgning (se bilag) 

• Godkendelse af regnskab (se bilag) 

 
Budgetopfølgning er udleveret. 
 



• Kostpriser pr. 1/7 (se bilag) 

• Huslejeberegning i nr. 73: Forslag til 
generelt princip (se bilag) 
 

Regnskabet er gennemgået med revisor, og der 
afventes møde med kommunen. 
Regnskabet godkendes, men der afventes at 
indsende regnskabet, indtil der er afholdt møde 
med Holstebro Kommune. 
 
Kostpriser 
Udregning ift. nye kostpriser tydeliggøres overfor 
personalet.  
Ændringer i kostpriser træder i kraft overfor 
beboerne den 1/7 2020.  
Ændringer i kostpriser for personale træder i kraft 
den 1/8 2020, idet personalet på nuværende 
tidspunkt arbejder hjemmefra i kontortid pga. 
Covid19. 
 
Huslejeberegning 
Der er lavet ny prismodel for huslejeberegning på 
Thorsvej 73. Denne er godkendt. 
 
 
 

6. 
Vedtægter: 

• Behov for ændring pga. ændret diagnose 

• Plan for proces 
 

Der er behov for at ændre i vedtægterne, og 
der arbejdes videre med dette til 
bestyrelsesmøde efter sommerferien. 

7. 
Status og planer i forhold til årets strategi: 
 

Der arbejdes fortsat videre med dette. 

8. 
Bestyrelsen: 

• Kompetencebeskrivelser (se bilag) 

• Plan for bygningsgennemgang og møde 

med beboerrepræsentant 

 

Kompetencebeskrivelser er opdateret. 
 
 
Plan for bygningsgennemgang og møde med 
beboerrepræsentant udskydes til mødet i august. 

9. 
Holstebro Kommunes Handicappolitik: 

• Forslag til høringssvar (se bilag) 

Høringssvaret er gennemgået og godkendes. 

10. 
Tilbud om ny hjemmeside: 

• Relevans? 
 

Der afventes tilbud fra udbyder. 

11. 
Til og fra KH 
 

Lodsedler 
Lodseddelsalg har været besværliggjort 
pga. Covid19. 
 
Der afholdes online generalforsamling i KH. 
 
 

12. 
Eventuelt 

- Mogens og arbejdsmiljørepræsentant 

deltager i møde vedr. ”Arbejdsmiljø”, som 

afholdes i Selveje Danmark”.  



13. 
Til og fra beboerne 

- Bestyrelsen spiser pizza sammen med 

beboerne inden bestyrelsesmødet i august 

2020. 

 
 
Vel mødt., Jytte 
 
 
Mogens Jacobsen: 

 
 
Bent Haugaard Nielsen 

 
 
Aase Bastholm Jensen 

 
 
Trine Kiilerich Braüner: 

 
 
Jacob Sønderbæk: 

 
 
Rakel Stagis Nielsen: 

 
 
Jytte Borg Madsen: 

 
 


