
Bestyrelsesmøde på Frøjkgården 20. juni kl. 17.55-22 2022 – møde 4 

 

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.  
Spisning 17.55-18.55 
I anledning af bygningsgennemgang er der 
bestilt pizza til alle. Mød op 17.55 for at få 
anvist, hvor du skal spise. Meld afbud til 
Mogens, hvis du ikke deltager i spisningen. 

 

Bygningsgennemgang 
Der er foretaget bygningsgennemgang.  

- Der er en ”sænkning” ved udvendig trappe, 
lejl. 13. Der holdes øje med dette. 

- Der er kommet ny udvendig beklædning. Det 
ser godt ud. 

- Der er opmærksomhed på belægninger på 
hjørner af tagbeklædning. 

- Maling af udhæng udskydes. Det er ikke 
presserende. 

- Nyt skur: Afventes udvidelsen ift. vurdering af 
behovet.  

- Shelter: Der undersøges muligheden for 
fluenet og mørklægning. 

- Der er tegn på lidt fugt i lejlighed 11. Der skal 
rettes henvendelse til tømrer, hvis det 
kommer igen efter rengøring. 

- Lejlighed 12. Der er antydning af fugt ved 
lyskasse. Der skal skiftes fuge ved vinduet.  

- Der er talt om mulighed for yderligere skabe i 
køkken 2. Der rettes henvendelse til 
boligforening herom. 

1.  
Indledning ved Steffen 
 

- 

2.  
Sygeplejefaglighed på FG – 
videopræsentation. 
 

Der er fremlagt sygeplejefagligheden på Frøjkgården. 

3. 
Godkendelse af dagsorden 
 

Godkendt med tilføjelse af pkt. 12. 

4.  
Godkendelse og underskrift af referat. 

Godkendt og underskrevet 

5. 
Frøjkgården v/  

 

a. Mette 
• Evaluering af fødselsdagsfesten 

• Projekt Fælles Bevægelse 
 

Fødselsdagsfest 
Personalet udtrykker, det var en dejlig fest med 
konkurrencer mm. Der var god opbakning til festen. 
Der påbegyndes planlægning af 20 års 
fødselsdagsfesten d. 14. maj 2023. 
 
Fælles bevægelse  
Foregår hver mandag eftermiddag for både beboere 
og personale. Der kan løbes/gå en tur og 
efterfølgende nogle øvelser. Der er god opbakning 



fra både beboere og personale. 
Efter noget tid vil der blive ændret i aktiviteten. 
 

b. Mogens 
• Ny præsentationsvideo – optagelser 

afsluttet 

• Arrangement for pårørende 28/10 

 

Præsentationsvideo 
Der vises ny præsentationsvideo. Den tilrettes og 
lægges på hjemmesiden, når den er færdig. 
 
Arrangement for pårørende 
Der er arrangeret et arrangement for pårørende den 
28-10-2022, hvor der er besøg af psykolog Camilla 
Hald, som holder oplæg om ”autisme og midt i livet”. 
Arrangementet holdes på Frøjkgården og starter med 
aftensmad. 
 
Monofagligt fokus 
Der kigges på muligheder for monofaglig fordybelse. 
Der gives nærmere information om dette senere. 

6. 
Budgetopfølgning 

• Seneste nyt fra Holstebro Kommune 

• Budgetopfølgning pr. 31/5-2022 – se 
bilag 

• Skal kostpriser hæves? – se oplæg 

• Rengøringstilbud – se oplæg 
 

Budgetopfølgning 
Budgettet er gennemgået. 
 
Orientering fra Holstebro Kommune 
Der er budgetmæssige udfordringer i Holstebro 
Kommune indenfor vores område, men der er ikke 
kommet nogen udmelding på, hvordan det skal 
løses. 
 
Frøjkgården deltager som selvejende institution i 
Fælles-MED. 
 
Kostpriser 
Der godkendes forslag til ændring i kostpriser, så den 
samlede pris for kost- og aktivitetsordning ændres fra 
kr. 1525 til kr. 1600.  
 
Rengøring 
Der laves forsøg med rengøring fra eksternt firma i 
en periode fra august 2022 til januar 2023. 
Ordningen evalueres på bestyrelsesmødet i 
december. 

7. Personale 
• Lokalaftale om rådighedsvagt – se bilag 

• Drøftelse af evt. behov for 
stedfortræder, når vi går ind i fasen med 
byggeri mv.  
 

Rådighedsvagt 
Der er ændret i Lokalaftale vedrørende 
rådighedsvagt. 
 
Stedfortræder 
Drøftelse vedrørende eventuel stedfortræder 
fortsættes på næste bestyrelsesmøde. 

8. 
Udvidelse 

• Seneste oplæg fra arkitekt – inddragelse 
af rådgivere – se bilag 

• Hvad kan vi forestille os fællesbygninger 
brugt til – kan de f.eks. give anledning til 
samarbejder med det omgivende 
samfund, som vi skal tænke ind fra 
starten? 
 

Oplæg fra arkitekt 
Der er spørgsmål til, hvordan opholdsrummet skal 
bygges/indrettes i fællesbygningen. 
Hvordan er adgangsforholdene udefra til 
lejlighederne i fællesbygningen. 
 
Fællesbygning 
Der påtænkes et industrikøkken i gildesalsbygningen. 
Skal der være fire toiletter i gildesalsbygningen? 
Der tænkes videre ift. hvad bygningerne kan 
anvendes til. 

9. 
Til og fra KH 

• Omkring lodseddelsalg 
 

Lodseddelsalg 
Der er umiddelbart forventning om, at der sælges 
flere lodsedler i år end sidste år, men det er ikke gjort 
op endnu. 

10. 
Eventuelt 

- 



 

11. 
Til og fra beboerne 
 

Releaseparty for beboerne, når 
præsentationsvideoen er færdig. 
 
Der skal gives besked til beboerne om ændrede 
kostpriser. 
 
 

12.  
Uden medarbejderrepræsentant 

- 

Vel mødt., Jytte 
 
 
Mogens Jacobsen: 

 
 
Mette Grysbæk Christensen 

 
 
Aase Bastholm Jensen:  

 
 
Trine Kiilerich Braüner: 

 
 
Steffen Markussen: 

 
 
Rakel Stagis Nielsen: 

 
 
Jytte Borg Madsen: 

 
 


