
Bestyrelsesmøde på Frøjkgården 30. august kl. 17.55 (eller 19) -2021– møde 5 

 

Dagsorden Referat 

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

 

Afbud fra: 
 
 

Kl. 18-19: 
Spisning i forbindelse med 
bygningsgennemgang.  
Kom nogle minutter før for i tide at vide, hvor 
du skal sidde. 
Tilmelding til Mogens senest 27/8 formiddag.  

 

 

1.  
Indledning v/ Mogens 

 

2. 
Godkendelse af dagsorden 

Godkendt 

3.  
Godkendelse og underskrift af referat. 

Godkendt 

4. 
Frøjkgården v/  

 

Plan for metodeturnus: 
• 4.10.21: Tilgange v. Mette 

• 8.11.21: Ergoterapeutiske metoder v. 
Birtha 

• 7.2.22: Sygeplejefaglige metoder v. 
Anette 

• 28.3.22: Fysioterapeutiske metoder 
v. Arne 

• 2.5.22: Tværfaglige metoder v. Mette 

• 22.6.22: Pædagogiske metoder v. 
Bent 
 

Medarbejdere holder oplæg i forbindelse med 
de kommende bestyrelsesmøder. 

a. Bent 
• Pausepolitik 

• Hjemmearbejde 

• VUM 2.0 implementering 

Pausepolitik 
Der er lavet politik/kultur for, hvordan pauserne 
afholdes. Der er indført ”pauseskilt” i 
weekender, som kan give medarbejderen 
mulighed for at trække sig. 
 
Hjemmearbejde 
Har været en mulighed i forbindelse med 
kontortid i forbindelse med Corona. Der er 
fortsat nogle medarbejdere, der har kontortid 
hjemme, og andre har på Frøjkgården. 
 
VUM 2.0 
Der har været socialrådgiver i arbejdspraktik 
på Frøjkgården, som har fået VUM 2.0 
implementeret. 
 
Sommerferieture 
Mange ture med stor tilslutning. Der har været 



ture i nærområdet og længere væk 
 
Akutdag 
Arrangeret af Holstebro Kommune med 
deltagelse af ledelse samt AMR. Der var fokus 
på kerneopgaven. 

b. Mogens 
• Afslag fra Jysk Energi Fond 

• Op til 30.000 i kompetencemidler 

• Anmeldt tilsyn 23/9 

• Langtidssygemelding 

• Deltagelse i KH projektgruppe: ASF-
boliger i MF-boligkompleks 

• Mastermodul: Diakoni, kirke og 
samfund. 

 

- Afslag på ansøgning fra Jysk Energi 
Fond 

- Der er bevilget kompetencemidler fra 
Holstebro Kommune til 
konsulentbistand ifm. implementering 
af VUM. 

- Der er anmeldt tilsyn den 23/9. 
- Langtidssygemelding af medarbejder. 

Der er ansat ny vikar. 
- Mogens deltager i nyt KH-projekt i 

Århus, hvor der bygges lejligheder til 
unge studerende med autisme- 
spektrum forstyrrelse. 

- Mogens tager mastermodul i ”Diakoni, 
kirke og samfund”. 

 

5. 
Budgetopfølgning 

Budgettet er gennemgået 
 
Der har været bygningsgennemgang den 30-
08-2021. Der er få småting, der skal udbedres. 

6. 
Strategi 

• Studietur 9/9 – spisning? 
 

Der er arrangeret studietur til Gødvad med 
deltagelse af nogle medarbejdere og 
medlemmer af bestyrelsen. 

7. 
Valg til bestyrelsen 

• Valg af beboerrpræsentant sættes i 
gang. 
 

Beboerrepræsentant 
Der sendes blanket ud til beboerne, hvor de 
har mulighed for at komme med 
kandidatforslag. 
 
  

8. 
Virksomhedsplan 

• Forslag til punkter? 

Der rettes til i punkterne under ”Status og 
udvikling”. 
 
Der udarbejdes udkast til ændringer i 
Virksomhedsplan inden det kommende 
bestyrelsesmøde. 

9. 
Til og fra KH 

• Status for lodseddelsalg 

• Forslag til ny koordinator? 

- Der er solgt omkring 1670 lodsedler ud 
fra Frøjkgårdens venner. 

- Der overvejes forslag til ny 
koordinator. 

10. 
Eventuelt 

 

11. 
Til og fra beboerne 

Beboerne holdt ”Coronafest” i onsdags med 
kagetapas, tale og fællessang. Det var fejring 
af, at tilstandene igen er ved at være normale 
efter Coronarestriktioner. 

12. 
Punkt uden personalerepræsentant 
 

 

Vel mødt., Jytte 
 
 
Mogens Jacobsen: 

 
 
Bent Haugaard Nielsen 



 
 
Aase Bastholm Jensen:  

 
 
Trine Kiilerich Braüner: 

 
 
Jacob Sønderbæk: 

 
 
Rakel Stagis Nielsen: 

 
 
Jytte Borg Madsen: 

 
 


