
Bestyrelsesmøde på Frøjkgården 5. december kl. 17.30-21.30 2022 – 
møde 8 

 

Dagsorden Referat 

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

 

Afbud fra: 
 
 

1.  
Indledning v/ Aase 

 

2. 
Godkendelse af dagsorden 

Godkendt 

3.  
Godkendelse og underskrift af referat. 

Tilføjelse til referat fra møde 7: 
Under bestyrelsens selvevaluering tilføjes, at vi i 
2023 vil forsøge at lave en risikoprofil for 
Frøjkgården. 
Der tilføjes desuden under selvevaluering, at vi i 
2023 vil drøfte, hvordan vi løbende kan indsamle 
data på, hvordan beboere og personale trives – 
særligt med henblik på kommende udvidelse. 
 

4. 
Frøjkgården v/  

 

a. Mette 
• Valg af medarbejderrepræsentant og 

arbejdsmiljørepræsentant 

Mette er fortsat valgt til medarbejder-
repræsentant. 
 
Heidi er fortsat valgt som arbejdsmiljø-
repræsentant. 
 
Arne har meddelt personale og beboere, at han 
stopper. 
 
Der var holdt en fin adventsfest. 

b. Mogens 
•  

Intet aktuelt 

5. 
Evaluering af forsøg med ekstern 
rengøring.  

Rengøring 
Der var lidt startvanskeligheder ift. fast 
tidspunkt/fast person, men det er blevet bedre.  
Der har ikke været evalueret på ordningen 
blandt personalet. 
Det besluttes, at der fortsættes med rengøring 
ved firma.  

6. 
Økonomi: 

• Budgetopfølgning 

• Økonomisk årsafslutning 

Budgettet er gennemgået 

6.  
Virksomhedsplan - godkendelse 

Virksomhedsplanen er godkendt. 

7. 
Ansættelsesproces 

• Udvalg og proces fastlægges 
endeligt 

Der er indsendt annonce til dagbladet. 
Derudover kommer stillingsannoncen på diverse 
digitale platforme. 
Ansøgningsfrist er den 11. januar, og 



ansættelsessamtaler afholdes i uge 3 og 4. 
Ansættelse er pr. 01-03-2023. 
Der planlægges fire samtaler mandag den 23-
01-2023. 

8. 
Til og fra KH 

• Ved KH Leder- 
bestyrelseskonferencen blev 
foreslået politikker (habilitet, 
krænkelser, pårørende og snitflader 
mellem leder/bestyrelse/ 
medarbejder). Hvordan skal vi 
arbejde med det?  
 

I forbindelse med den årlige opdatering af 
forretningsorden, vil der være fokus på snitflader 
mellem pårørende, medarbejdere, ledelse og 
bestyrelse samt habilitet. 
På bestyrelsesmøde i 2023 vil der blive 
præsenteret beskrivelser politik ift. seksuel 
krænkelse og magtanvendelse. 
 
Der afventes KH’s udspil/forslag omkring 
forkyndelsespolitik. 

9. 
Eventuelt 

intet 

10. 
Til og fra beboerne 

På kommende husmøde orienteres beboerne 
om ansættelsesproces. 
Bestyrelsen ønsker beboerne en god jul. 

11. 
Punkt uden 
medarbejderrepræsentant 

• Se særskilt dagsorden 

Årsberetning vedhæftes som bilag. 

12. 
Julefrokost – herunder bestyrelsens 
årsberetning. 
 

Årsberetning for FG 2022 
Personale 

• Ekstern opgave + 2x praktik/jobafklaring 

• Forsøg med ekstern rengøring 

• Ny ansættelse – sundhedsfaglighed 

prioriteret. 

• Arbejdsgruppe omkring fremtidig 

personalesammensætning 

• Øget fokus på at tale værdier ved 

ansættelsessamtaler 

 
Vi har arbejdet med 

• Principper om uddelegering af 

ledelsesopgaver 

• Principper for hjemmearbejde 

• Lokalaftaler for rådighedsvagt  

• Temadag om VUM 2.0 

• Individuelle DISC-profiler for 

medarbejderne 

 
Udvidelsen 

• Workshop med arkitekt  

• Infomøde med pårørende 

• Beslutning om kombination af 

enkeltstående og samlede boliger 

• Indsendt papirer mhp. lokalplan -  

desværre ufuldstændige, så der 

arbejdes videre 

• Positivt svar fra KREC – afventer videre 



melding 

 
Andre gode ting i årets løb: 

• Nyt internet i huset 

• Pårørendemøde afholdt på FG 

• Norgestur med 4 beboere 

• Ny præsentationsvideo til hjemmesiden 

• Rekordsalg af lodsedler + fundet 

yderligere lodseddelkoordinator 

• Flere deltagere fra bestyrelsen til KH 

ledelses- og bestyrelseskonference 
 

 
Vel mødt., Jytte 
 
 
Mogens Jacobsen: 

 
 
Mette Grysbæk Christensen: 

 
 
Aase Bastholm Jensen:  

 
 
Trine Kiilerich Braüner: 

 
 
Steffen Markussen: 
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Jytte Borg Madsen: 

 
 


