
Bestyrelsesmøde på Frøjkgården 25. april kl. 19-22, 2022 – møde 3 

Obs der ønskes nye billeder til hjemmesiden, og de forventes taget ved dette møde. 

 

Dagsorden Referat 

Indkaldte: 
 
Mogens Jacobsen, 
Mette Grysbæk Christensen,  
Aase Bastholm Jensen 
Steffen Markussen 
Rakel Stagis Nielsen, 
Trine Kiilerich Braüner, 
Jytte Borg Madsen. 

Afbud fra: 
 
 

0.  
Ansættelsessamtaler og aftensmad 
før bestyrelsesmødet 

 

1.  
Fagligheder på FG: Arne om 
fysioterapi 

Orientering om fysioterapeuternes arbejde og 
fokus på Frøjkgården. 

2.  
Indledning v/ Rakel 

 

3. 
Godkendelse af dagsorden 

Godkendt 

4.  
Godkendelse og underskrift af 
referat. 

Godkendt 

5. 
Frøjkgården v/  

 

a. Mette 
• Ny arbejdsmiljørepræsentant og 

medarbejderrepræsentant 

• principper omkring delegering har 
været på personalemøde 

• Ny studerende 
 

Mette er ny medarbejder-repræsentant, og Heidi 
er ny arbejdsmiljø-repræsentant. 
 
Principper om uddelegering af ledelsesopgaver 
har været delt på personalemøde og er taget godt 
imod. 
 
Der er startet ny studerende. 

b. Mogens 
• Ny præsentationsvideo – input fra 

jurist omkring medvirkende (se 
bilag med kontrakt) 

• Drøftelse i arbejdsmiljøgruppe 

• Seniordage 

• Møde med Handicaprådet 
udsættes til efter afklaring af 
lokalplan 

 

Præsentationsvideo 
Der har været drøftet med jurist vedrørende 
medvirkende på video. Der skal oprettes kontrakt 
og honoreres for medvirken. 
Der fortsættes processen ift. at få lavet 
præsentationsvideo. 
 
Arbejdsmiljøgruppe 
Årlig drøftelse i arbejdsmiljøgruppen har indeholdt 
seniorpolitik, pausepolitik, beredskabsplan, 
evakueringsplan og kerneopgave samt håndtering 
af uoverensstemmelse mellem beboer og en 
kollega. 
Det forventes, at der fremadrettet skal arbejdes 
med udvidelse af Frøjkgården og betydningen for 
arbejdsmiljøet. 
 
Seniordage  
Udspil fra bestyrelsen er præsenteret for 
medarbejderne.  

6. Budgetopfølgning, inkl. 
revisorerklæring 

Budgettet er gennemgået. 
Der er modtaget en revisorerklæring, som er lidt 



 tilrettet men fortsat uden forbehold. 

7. Aktuelle opgaver 
• Planlægning af 

bygningsgennemgang – foreslås til 
20/6 

• Årsrapport – se forslag fra MJ 
 

Bygningsgennemgang 
Mogens og Steffen laver bygningsgennemgang 
den 20/6 kl. 17.00. Der er efterfølgende pizza kl. 
18.00. 
 
Årsrapport 
Der tilføjes fem underpunkter under punktet med 
kommende års faglige udvikling. 

8. Bemanding  
• Kort evaluering af proces med 

ansættelsessamtaler 

• Personale ønsker gerne rengøring 
løst af andre – tilbud 

 

Ansættelsessamtaler 
Der er tilfredshed med processen, men der kan 
være ønske om i højere grad, at ansøger skal 
forholde sig til det at udleve Frøjkgårdens værdier. 
 
Rengøring 
Punktet udsættes, og der indhentes i mellemtiden 
et tilbud. 

9. Omkring FG venner 
 

Frøjkgårdens venner 
Orientering 

10. Årets strategipunkt 

• Iflg. tilsynet kræves ikke deres 

godkendelse af udgifter – se bilag 

• Skitse måske klar fra arkitekten – 

kan den i så fald godkendes? 

• Rådgivningsforløb planlægges 

derefter 

• Evt. drøftelse af, hvordan vi kan 

arbejde med finansiering 

 

Socialtilsyn midt 
Tilsynet skal ikke godkende udgifter i forbindelse 
med udvidelse. 
 
Skitse fra arkitekt 
Skitserne er behandlet. Mogens kontakter 
arkitekten med enkelte tilføjelser/eventuelle 
ændringer. 
 
Rådgivningsforløb 
Arkitekten kan gå videre med processen i forhold 
til de praktiske forhold i forløbet. 
 
Finansiering 
Der drøftes forskellige muligheder for 
finansierings- 
muligheder. Der indhentes sparring fra andre 
inden næste møde. 

11. Til og fra KH 
• Vi skal finde ny person til den 

opsøgende opgave i forhold til 
lodseddelsalg. Tænk over forslag 
inden mødet! 
 

Mogens kontakter nye kandidater. 

12. Eventuelt 
 

Intet 

13. Til og fra beboerne 
 

Beboerne orienteres om ny medarbejder, når det 
er på plads. 
 
Beboerne skal orienteres om, der udarbejdes ny 
præsentationsvideo 
 
Beboere orienteres om, at arkitekten bliver bedt 
om at gå videre med planer for udvidelse. 

Vel mødt., Jytte 
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