Bestyrelsesmøde på Frøjkgården 3. maj kl. 19-22 2021 – møde
3
Dagsorden
Indkaldte:

Referat
Afbud fra:

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

1.
Indledning v/ Jacob
2.
Godkendelse af dagsorden
3.
Godkendelse og underskrift af referat.
4. Strategi
5.
Frøjkgården v/
a. Bent
•

Godkendt
Godkendt
Der orienteres om og arbejdes videre med de
kommende strategipunkter.

Der er blevet søgt ved Colstrup-fonden, og der
er kommet 15000 kr. til havemøbler.
Der er startet nyt projekt op med
fysioterapeuterne mhp. at få beboerne ud at gå.
Der er gang i planlægning af sommerferieture,
og beboerne kan komme med ønsker.
Der planlægges tur til Sea West i september.
Der planlægges Frøjkgårdens fødselsdag. Den
vil pga. Corona blive en intern fest i huset for
beboere og personale.
Der kommer ny studerende 1.juni 2021

b. Mogens
•
•

Årsrapport til Det sociale Tilsyn
Corona-status (restriktioner og
vaccinationer)

6. Budgetopfølgning

7. Vedtægtsændring
• 1. behandling af nyt vedtægtsforslag

Der er en vikar, der har sagt op, hvilket har givet
udfordring til sommerferieplanen.
Årsrapport
Er udarbejdet ud fra virksomhedsplanen.
Corona
Fortsat en lang række restriktioner. Restriktioner
kan ikke ændres, før 80% er vaccineret.
En del af personale og beboere er
påbegyndt/færdige med vaccinering.
Budget er gennemgået. Der er fortsat en
usikkerhed ift. lønudgifter, da
overenskomstforhandlinger ikke er helt afsluttet
for alle faggrupper.
Første behandling af vedtægtsforslaget
godkendt og behandles anden gang på

bestyrelsesmødet d. 21.6.2021

8. Omkring nr. 73
•
•

Planlægning af bygningsgennemgang til
mødet 21/6?
Flytning af huslejefastsættelse til august
måned i årshjulet, så det følger
kalenderåret og reguleres pr. 1.1 med min.
1 mdr. varsel

9. Planlægning af institutionsbesøg
10. Til og fra KH
•
•

Lodseddelsalg – online forsøg
KH årsmøde online 8. maj

Bygningsgennemgang gennemføres ved første
fysiske møde på Frøjkgården.
Huslejefastsættelse flyttes for de boliger, der er i
nr. 73, så det fremadrettet reguleres til den 1.
januar.

Der arbejdes videre med et institutionsbesøg
inden sommerferien- eventuelt sammen med
personalet.
Der er gang i lodseddelsalg.
Online årsmøde – eventuelt med tilmelding.

11. Eventuelt

Godt igen at kunne holde fysisk møde.

12. Til og fra beboerne

Berørte beboere skal orienteres om ændring af
tidspunkt for huslejefastsættelse samt orienteres
om, at bygningsgennemgang er udskudt.
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