Bestyrelsesmøde for Frøjkgården 21. juni 2021 – møde 4
Mødet afholdes på Nupark, Nupark 51, Holstebro, hvor vi skal være i
mødelokalet ”A”.
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/ Jytte
2.
Godkendelse af dagsorden
•

Bygningsgennemgang af nr. 73 udsat
til møde 30/8

3.
Godkendelse og underskrift af referat.
4.
Frøjkgården v/
a. Bent
•
•
•

Godkendt

Fødselsdagsfest
Sommerferieture
Metodebeskrivelser

Godkendt

Fødselsdagsfest
Fødselsdagsfesten var igen utraditionel pga. Corona. Der
var fælles kaffe og sluttede af med fællessang. Det var en
stor succes, og stort set alle beboere var deltagende på
en eller anden måde.
Nogle af beboerne trives bedst med, at det kun er for
huset, og andre beboere savner, at der inviteres
pårørende.
Sommerferieture
Næsten alle beboere har givet ønsker til sommerferieture.
Der er planlagt 11 forskellige ture i løbet af sommeren.
Metodebeskrivelse
Metodebeskrivelsen er gennemgået og beskrevet,
hvordan der arbejdes på Frøjkgården. Hver faggruppe har
haft fokus på 3 metoder.
Der har været arbejdet med GRUS med fokus på SMARTmodel.

b. Mogens
•
•
•

Corona-status (restriktioner og
vaccinationer)
Fondsansøgninger: Colstrupfonden,
Jysk Energi-fond, HK komptencemidler
VUM 2.0 projekt

Der har været ønske om, at de pårørende bliver mere
tydelige ift. de pårørende, og der vil over den kommende
tid være præsentation af medarbejderne i Frøjkbladet.
Corona-status
Der er ikke længere samme krav til mundbind og visir. Det
skal fortsat bæres i nogle situationer, f.eks. på biltur. Det
forventes, at der den 1. august bliver reduceret i
restriktionerne, og det bliver mere tilbage til det normale.
Fonde

Der er kommet penge til nye havemøbler fra
Colstrupfonden.
Der er desuden ved Jysk Energifond søgt til bålsted mm.
Der er søgt til udvikling af kompetence ved HK
kompetencemidler i forbindelse med VUM 2.0.
VUM 2.0 (Voksenudrednings-metoden)
Der er kommet socialrådgiver i praktik i 8 uger, som skal
gøre klar til brug af VUM 2.0.
VUM er et redskab til dokumentering i samarbejdet med
kommunale sagsbehandlere.
I det nye system skulle det blive nemmere at trække
relevante oplysninger.

5.
Budgetopfølgning

Budgettet er gennemgået.

6.
Vedtægter

Vedtægterne er vedtaget.
Mogens kontakter Det Sociale Tilsyn vedrørende
vedtægtsændringer.

•

2. behandling af ændringsforslag

7. Strategi

Årets strategi er drøftet, og der arbejdes videre med dette.

8.
Bestyrelsen

Interessenter
Der vil i forbindelse med de kommende bestyrelsesmøder
være fokus på at få input fra de forskellige faggrupper på
Frøjkgården.

•
•
•

Input fra interessenter drøftes jf.
årshjul
Samtykkeerklæringer
Kort omkring valg til bestyrelsen (i år
Aase, Jacob og Trine)

9.
Til og fra KH
•
•
•

Fra KH årsmøde
Lodseddelsalg
Tilbagemelding til KH omkring "Forslag
til Politik vedr. involvering i konkrete
sager" (se bilag).

Samtykkeerklæringer
Underskrives samtykke ifm. Brug af foto.
Bestyrelsen
Orientering om hvem der er på valg.
KH årsmøde
KH vil gerne være værdimarkør.
Vil gerne udbrede kendskabet til KH indenfor det kirkelige
miljø.
Har lavet deres egen podcast-kanal.
Arbejder på at styrke teologiske kompetencer.
Lodseddelsalg
Har været præget af Corona.
Tilbagemelding til KH
Der har været en drøftelse vedrørende ”Forslag til politik
vedr. involvering i konkrete sager”
Der er positive intentioner i det, der er udarbejdet fra KH,
og der gives en tilbagemelding til KH ift. det skrevne.

10.
Eventuelt

Der er startet ny studerende den 1. juni 2021.

11.
Til og fra beboerne

Bestyrelsen ønsker beboerne ”God Sommer”.

Vel mødt., Jytte

Mogens Jacobsen:

Bent Haugaard Nielsen

Aase Bastholm Jensen

Trine Kiilerich Braüner:

Jacob Sønderbæk:

Rakel Stagis Nielsen:

Jytte Borg Madsen:

