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Dagsorden Referat 

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

 

Afbud fra: 
 
 

1.  
Indledning v/ Trine 

- 

2. 
Godkendelse af dagsorden 

 Tidligere aftalt punkt om 
vedtægtsændringer er udsat  

- 

2.  
Godkendelse og underskrift af 
referat. 

- 

3. 
Oplæg om autismeprofil v. Birtha 
 

- 

3. 
Frøjkgården v/  

 

a. Bent 
  

Alle har udfyldt ”Social Kapital” og APV. Der er 
desuden udsendt spørgeskema fra KH. 
 
Ift. Covid19 forsøges det at fastholde så normal 
en hverdag som muligt. De faste aktiviteter 
fastholdes. 

b. Mogens 
 Husk valg af julegave 

Corona 
Indtil videre stilles der ikke krav om at bære 
mundbind/visir i huset. 

4. 
Økonomi 

 Budgetopdatering 

 Stillingtagen til køb af support i 
forbindelse med indførelse af ny 
dokumentation 

Budget 
Det har ikke været muligt at få den nye 
budgetopdatering for oktober måned endnu, 
hvorfor bilaget ikke er udleveret. 
 
Support 
Det besluttes, at der tilkøbes fuld support i 
forbindelse med indførelse af VUM 2,0 

5.  
Strategi 

 Opdatering 

Orientering fra formanden 

6. 
Virksomhedsplan 

 Udkast fra Mogens – kan det 
godkendes? 

Virksomhedsplan 
Virksomhedsplanen godkendes. 

7. 
Arrangementer i lyset af Corona 

 Adventsfest 

 Forældrearrangement aflyses 

Adventsfest og forældrearrangement er aflyst. 
 
Personalet har planlagt alternativ til adventsfest 
for beboerne. Der bliver ”julecafé” for beboerne. 
Det bliver på en hverdag. 
 



Bestyrelsens julefrokost er aflyst. 

8.  
Datoer  

 Kan forslag til møder 2021 
godkendes? 

 Dato for MUS med ledelsen aftales 

 

Mødedatoer i 2021 godkendes på næste møde. 
 
Der afholdes MUS med ledelsen den 16/11-2020. 

9.  
Til og fra KH 

 Leder- og bestyrelseskonference: 
Er der noget, vi skal have med? 

Leder- og bestyrelseskonferen-cen er blevet aflyst 
pga. corona., men der gennemføres en mindre 
version virtuelt. 

10.  
Eventuelt 

Husmøder 
Har i lang tid været torsdag aften hver uge, men 
nu forsøges det i en periode på tre måneder at 
have møderne mandag eftermiddag hver anden 
uge. Formålet er at se, om flere har lyst 
til/mulighed for at være med. 

11.  
Til og fra beboerne 

- 

  

Vel mødt., Jytte 
 
 
Mogens Jacobsen: 

 
 

Bent Haugaard Nielsen 

 
 
Aase Bastholm Jensen: 

 
 
Trine Kiilerich Braüner: 

 
 

Jacob Sønderbæk: 

 
 
Rakel Stagis Nielsen: 

 
 
Jytte Borg Madsen: 

 
 


