
Bestyrelsesmøde på Frøjkgården 29. august kl. 19-22
 2022 – møde 5 

 

Dagsorden Referat 

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

 

Afbud fra: 
 
Rakel 
 
Aase deltager via telefonsamtale. 

1.  
Indledning v/ Mette 

- 

2.  
Fagligheder på FG: Mette om tværfaglige 
metoder 

Mette orienterer om de tværfaglige metoder, der 
anvendes på Frøjkgården: 
KRAP (kognitiv, ressourcefokuseret, 
anerkendende praksis),  
AUTISMEPROFILER,  
ARK (afdækningsredskab af kommunikation), 
PSYKOEDUKATION,  
OBSERVATIONER,  
SAMTALER og  
SAMARBEJDSPLAN. 
 

3. 
Godkendelse af dagsorden 

Godkendt 

4.  
Godkendelse og underskrift af referat. 

Godkendt og underskrevet. 

5. 
Frøjkgården v/  

 

a. Mette 
• Releaseparty for video 

• Sommerferieture 

 
Releaseparty for video – kort og godt 
arrangement med beboere, hvor den nye 
præsentationsvideo blev vist. 
 
Der har været gennemført en række ture ud fra 
beboernes ønsker i løbet af ferieperioden.  
Udgangspunktet er, at hver beboer kan vælge en 
tur, hvor andre beboere kan deltage. 
 
 
 

b. Mogens 
• Status omkring lokalaftaler 

• Meritpædagoguddannelse  

Der er indgået lokalaftaler ift. rådighedsvagter, 
dog mangles den sidste aftale at få på plads. 
 
Vi afventer yderligere ift. en evt. kommende merit- 
pædagoguddannelse. Bestyrelsen har en positiv 
forventning til mulighederne. 
 

6. 
Budgetopfølgning 

Budgetopfølgningen gennemgået. 

7. 
Opsamling fra arbejdsgruppen omkring 
udvidelse 

• Status efter møde med arkitekten 

Materialet fra arkitekten blev gennemgået, og det 
blev besluttet, at dette forslag sendes til Holstebro 
Kommune ift. den videre behandling af 
lokalplanen. 



• Overvejelser omkring fundraising  
Orientering til beboere og pårørende: 
MJ laver udspil til en orienteringsskrivelse til 
beboere og pårørende, og denne gennemses af 
formand. 
 
Fundraising: 
Kort drøftelse.  
 

8. 
Bestyrelsens selvevaluering 

• Der medsendes skema, som vi har brugt 
tidligere. Hver enkelt udfylder (gerne før 
mødet), hvilket danner baggrund for vores 
fælles evaluering. 

 
Udsættes til næste møde. 

9.  
Punkter til virksomhedsplan 

• Sidste års udgave medsendes til inspiration.  

 
Der drøftes nye punkter og rettelser ift. næste års 
virksomhedsplan. 

10. 
Personalesammensætning 

• Vi drøfter, hvad der er hensigtsmæssigt for 
FG, når vi næste gang skal ansætte nyt 
personale. 

 
 
Der blev drøftet principper ift. næste gang en 
stilling bliver ledig. 

11. 
Til og fra KH 

• Orientering fra FG´s venner omkring 
lodseddelsalg 

• Ny koordinator til opsøgende arbejde 
omkring lodseddelsalg 
 

 
Der har igen været et rekord salg.  
 
MJ tjekker op på evt. kandidater ift. en ekstra 
lodseddelkoordinator. 

12. 
Eventuelt 

- 

13. 
Til og fra beboerne 

• Forslag ift. Frøjkgårdens 20 års jubilæum – 
se bilag 

 
Beboerne får en orinteringsskrivelse ift. 
udvidelsen. 
 
Bestyrelsen vil gerne bede arbejdsgruppen om at 
arbejde videre, men ønsker at godkende den 
endelige økonomiske ramme. 
 
Frøjkgårdens Venner kan kontaktes med henblik 
på evt. støtte. 
 
 
 
 

14. 
Vurdering af ledelsen – som forberedelse af 
MUS 
 

 
Udsættes til næste møde. 

Vel mødt., Jytte 
 
 
Mogens Jacobsen: 

 
 
Mette Grysbæk Christensen: 

 
 
Aase Bastholm Jensen:  

 



 
Trine Kiilerich Braüner: 

 
 
Steffen Markussen: 

 
 
Rakel Stagis Nielsen: 

 
 
Jytte Borg Madsen: 

 
 


