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Dagsorden Referat 

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

 

Afbud fra: 
 
Jacob Sønderbæk 

1.  
Indledning v/ Rakel 

 

2. 
Godkendelse af dagsorden 

 

3.  
Godkendelse og underskrift af referat. 

 

4. 
Frøjkgården v/  

 

a. Bent 
 Tur til Hvidbjerg 
 

Tur til Hvidbjerg 
Udlandstur skulle have været til Sverige men pga. 
Corona blev det til Hvidbjerg Strand i stedet. Der 
var tre beboere med. De var afsted fra mandag til 
torsdag i uge 36. De havde en rigtig god tur. 
 
Mandagsaktivitet 
Der er startet cirkeltræning over 8 mandage. Der 
er fire beboere, der har tilmeldt sig. 
 
Social kapital 
Det er en anonym undersøgelse, som personalet 
er i gang med at besvare. 
 
APV 
Har tidligere fulgt fra Holstebro Kommune. Denne 
skulle have været i 2019 men blev udskudt til 
2020 og igen til 2021. Der er derfor udarbejdet en 
APV-undersøgelse her på stedet. 
 
Arbejdsmiljøgruppe 
Mogens og Bent har været afsted på kursus og 
arbejder med at udvikle på arbejdsmiljøområdet. 

b. Mogens 
 Corona – hjemmearbejde 

 Vikarsituationen 

Corona 
Såvidt det er muligt arbejder personalet hjemme i 
de administrative timer. Der er ikke ændret i de 
beboerrelaterede timer. 
 
Vikarsituation 
Der har været drøftet den mest optimale løsning, 
og det vurderes, det er mest optimalt at have flere 
vikarer med få timer hver frem for én med flere 
timer. Dette er den mest fleksible løsning. 
Der er trukket nogle rengøringsopgaver ud af 
dagvagterne, og dette skal i stedet varetages af 
den faste vikar, som har fået fem ekstra timer. 
 
Vaskerum 



Der er gang i ombygning af vaskerum, så 
vaskerummet er opdelt i tre, hvor der er 
 et rum med vaskemaskiner og håndvask, et rum 
til eltavler og rengøringsvogn og et rum med 
gangareal. 
 
 

5. 
Budgetopfølgning: 

 Budgetopfølgning (bilag udleveres på mødet) 
 

 
Budgettet er gennemgået 
 

6. 
Vedtægter: 

 Behov for ændring pga. ændret diagnose 
 

 

 
Behovet er blevet drøftet, og Jytte og Mogens 
udarbejder på baggrund af drøftelsen et forslag, 
som bliver viderebehandlet. 
 

7. 
Status og planer i forhold til årets strategi: 
 

 

Der arbejdes videre med årets strategi. 

8. 
Virksomhedsplan 

 Drøftelse af punkter til den kommende 

virksomhedsplan 

 
 

Der er drøftet forskellige emner, og Mogens vil 
sammenskrive et udkast til det næst 
kommende bestyrelsesmøde.  

9. 
Bestyrelsen: 

 Bestyrelsens selvevaluering (se bilag) 

 Vurdering af ledelsen 

Der er gennemgået evaluering af bestyrelsens 
arbejde, og der er overordnet tilfredsstillelse. 
 
 

11. 
Til og fra KH 
 

Der skal være leder- og bestyrelseskonference 
den 14/11. Der afventes endelig melding ift. 
eventuelle Coronarestriktioner. 

12. 
Eventuelt 

Der er ansat en ny timevikar. 
 

13. 
Til og fra beboerne 

Der er spurgt til julegave til beboerne fra 
bestyrelsen. 
”Frøjkgårdens Venner” har tilbudt at bidrage med 
noget på et tidspunkt, som vurderes relevant i 
huset. 
 
Ift. adventsfest afventes der, hvad der er af 
restriktioner ifm. Corona. Der er tænkt i 
muligheder, som eventuelt kan lade sig gøre på 
trods af Corona. 

 
 
Vel mødt., Jytte 
 
 
Mogens Jacobsen: 

 
 

Bent Haugaard Nielsen 

 
 
Aase Bastholm Jensen 



 
 
Trine Kiilerich Braüner: 

 
 

Jacob Sønderbæk: 

 
 
Rakel Stagis Nielsen: 

 
 
Jytte Borg Madsen: 

 
 


