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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.  
Besøg 

Studiebesøg 

2.  
Aftensmad 

- 

3. 
Indledning v/ Jytte 

- 

4. 
Godkendelse af dagsorden 

Godkendt 

5.  
Godkendelse og underskrift af referat. 

Godkendt 

6. 
Frøjkgården v/  

 

a. Bent 
  

Husmøde 
Forsøg med husmøde, hvor det ligger om 
eftermiddagen. Det har fungeret godt, og der har 
været beboere, der har deltaget. 
 
Alternativ adventsfest 
Tip en 13’er hvor alle beboere havde bidraget 
med et spørgsmål. Der var efterfølgende 
kagetapas og med god tilslutning fra beboerne. 
 
Studerende 
Den tidligere studerende er startet op som vikar, 
og der starter ny studerende den 1/12. 
 
Juleaktiviteter 
Der er planlagt forskellige aktiviteter, og det 
forsøges så vidt muligt, at der foregår noget 
særligt ifm. juletiden med fokus på, hvad der er 
muligt på trods af Corona. 
 
Der laves julekalender til beboere og personale. 
 
Frøjkgårdens venner har desuden givet beboerne 
julekalendere.  
 
 
 

b. Mogens 
 

 
Internt 
-MUS-samtaler med personalet er afviklet. Det 
fremgår, at det har været et travlt efterår. 
- KRAP modul er gennemført. 
- Sundhedsmodul er gennemført. 



- Metoder – oversigt og beskrivelser 
- Ny procedure ift. UTH (Utilsigtede hændelser) 
- Vikarsituation er på plads, og der er begyndt nye 
vikarer. 
 
KH 
- Der er udarbejdet video til autismenetværk 
- SAF (samarbejdsforum for ledere) - virtuelt 
- Der er afholdt virtuelt leder- bestyrelses-
konference 
 
 
- Boligselskabet har gennemført 
bygningsgennemgang og har udbedret småting. 
- Gennemført virtuel kursusdag vedr. lovgivning i 
§107, §108 og ABL.  
 

7. 
Strategi 

Kommende års strategipunkter er drøftet. 

8. 
Er de foreslåede datoer for 2021 
godkendt? 

Forslag til mødedatoer er godkendt. 

9. 
Evaluering af året 

Bestyrelsens arbejde gennem året har været 
præget af Covid19. 
 
Derudover har der været taget stilling til kostpriser 
og husleje. 
 
Der har desuden været givet høringssvar til 
Holstebro Kommunes Handicapråd. 
 
 

10.  
Til og fra KH 

Der har været afholdt leder- og bestyrelses-
konference. 
Omhandlede bl.a. hvilke krav, der stilles til en 
bestyrelse. 

11. 
Eventuelt 

- 

12. 
Til og fra beboerne 

- 

Vel mødt., Jytte 
 
 
Mogens Jacobsen: 
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Aase Bastholm Jensen 

 
 
Trine Kiilerich Braüner: 

 
 
Jacob Sønderbæk: 

 
 

Rakel Stagis Nielsen: 

 
 
Jytte Borg Madsen: 

 


