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Dagsorden
Indkaldte:

Referat
Afbud fra:

Jytte Jacobsen,
Mogens Jacobsen,
Alice Levia,
Kent Carlsen,
Poul Tambjerg,
Erik Hansen,
Else Marie Doktor,
Jytte Borg Madsen.

Alice

1.
Indledning v/ Jytte M
2.
Godkendelse og underskrift af referat.
3.
Frøjkgården v/
a. Alice
 Arbejdsmiljø - risikovurdering

Referat godkendes og underskrives

Udsættes til næste møde

b. Jytte




FG som praktiksted
Ny cyklus samarbejdsplaner, statusmøde mv
Ledelsens kerneopgave – første aftale med
konsulent

Praktiksted:
Der forventes en studerende fra
1.6.16. Else Jane skal være
praktikvejleder.
Jytte står bag Else Jane ift. det at
være praktikvejleder.
Mette får også en studerende – mere
projektorienteret.
Ny cyklus for samarbejdsmøder:
Der er længere tid mellem opfølgning
og derfor ændres der på måden,
hvorpå status laves.
Ledelsens kerneopgave:
Første møde i denne uge.

b. Mogens







Endelig tilsynsrapport udkommet
Ny grundplan i forbindelse med studerende > mere
ledelsesrum
Opstart af gruppe omkring opgangsfællesskab
Opstart efter sygemelding
Udfordringer i forhold til beboeres ferie
Ny virksomhedsplan ( se bilag 1)

Tilsynsrapport:
Rapporten er god. Der er to ting, hvor
der ikke er givet topkarakter. Vi
mangler at få formuleret en
seksuelpolitik, men personale har
været på kursus og der er ved at
blive formuleret noget.
Økonomi – beskrivelse heraf. Er
indsendt til tilsynet tidligere, så der
kan ikke gøres mere.
Grundplan:
Der arbejdes på det, for at det kan
blive mest muligt fleksibelt.
KH arbejdsgruppe omkring
opgangsfællesskab:
Jytte og Mogens er med i denne
arbejdsgruppe.

Opstart efter sygemelding: Elisabeth
er i gang igen fra 1.1.2016 på deltid
Ferie for beboere: Konkret sag, som
der arbejdes i. Afventer svar fra
Holstebro Kommune.
Praktisk hjælp – Servicelovens § 83:
Afventer orientering om, hvordan der
fremadrettet skal arbejdets med det.
Virksomhedsplanen er afsendt.

3.
Budgetopfølgning

4.
Valg til bestyrelsen

5.
Arbejdstidsregler


Kontakt med andre institutioner + socialministeriet
Overvejelser i forbindelse med trådløst internet

7.
Til og fra KH


Der sættes navne på nogle, som
bliver spurgt.
Der er en plads for Erik, som stopper
nu og en plads for Else Marie, som
stopper til november 2016.

Drøftelse af nye arbejdstidsregler.

Se oplæg i bilag 2

6.
Lokal IT gruppe



Der er indhentet godt på gælden fra
ombygningen. Det tegner godt at
indhente gælden i den aftalte
periode.

Møde i denne uge, hvor der skal
kigges på IT løsninger
Trådløs netværk: Det, som der er
købt af kommunen, er det, som der
kan tilbydes.
Der køres videre med TDC også,
indtil der findes en god og permanent
løsning
Orientering fra nogle af oplæggene.

Orientering efter leder/bestyrelseskonference

8.
Eventuelt
9.
Til og fra beboerne

Referatet skal være godkendt inden
for den næste uge, da revisoren
gerne vil have referaterne tilsendt.
Fra beboerne: Glædelig jul!
Til beboerne:
Også glædelig jul til jer!
Der er valg til bestyrelsen; Erik
fortsætter ikke, men der er endnu
ikke fundet et nyt
bestyrelsesmedlem.
Økonomien på Frøjkgården er god.

10.
Året der gik
11.
Hvis der er tid:




Skal FG have en venneforening?
Hvordan håndteres ansøgninger?

12.
Julefrokost 
Vel mødt, Jytte
Jytte Jacobsen:

Mogens Jacobsen:

Alice Levia:

Kent Carlsen:

Poul Tambjerg:

Erik Hansen:

Else Marie Doktor:

Jytte Borg Madsen:

