
Bestyrelsesmøde på Frøjkgården d. 4. december kl. 17-21 2017 – møde 8 

 

Dagsorden Referat 

Indkaldte: 
 
Jytte Jacobsen,  
Mogens Jacobsen, 
Alice Levia, 
Jacob Sønderbæk, 
Kent Carlsen, 
Poul Tambjerg, 
Rakel Stagis Nielsen, 
Jytte Borg Madsen. 

 

Afbud fra: 
Jacob Sønderbæk 
 

1.  
Indledning v/ Rakel 

 

2.  
Godkendelse og underskrift af referat. 
 

Referat godkendt og 
underskrevet. 

3. 
 Frøjkgården v/  

 

a. Alice 
  

Vi har det godt.  
Personalegruppen fungerer godt, 
og der er et godt samarbejde. 
Beboerne trives. 

b. Jytte 
  

To medarbejdere på diplommodul 
i autisme i 2018 
 
Adventsfest med stor tilslutning. 

c. Mogens 
 Vi afventer tilbud om infoskærm 

 Tilbud om hjælp til flere søgninger på hjemmesiden. 
Abonnementet koster 20.000 kr. for 2 år 

 Lokalaftale for ferier med beboerne klar (se vedhæftet fil) 

Afventer fortsat tilbud på 
infoskærme. 
 
Det vurderes ikke på nuværende 
tidspunkt at være aktuelt at brede 
hjemmesiden ud og derved opnå 
flere søgninger. 
 
Lokalaftale: Godkendes i 
bestyrelsen. 
 
 

4.  
Budgetopfølgning 

Gennemgået og godkendt. 

5.  
Bestyrelsen 

 Nye medlemmer:  
o Trine Kiilerich Bräuner har sagt ja til at overtage 

Pouls plads 
o Kristian Christensen vil overtage Kents plads, når 

han har overstået sygdomsperiode. Kent fortsætter 
indtil da – skiftedag aftaler de to indbyrdes. 

 Endelig vedtagelse af datoer for 2018 

 
Stor tak til Poul for hans indsats i 
bestyrelsen. 
Kent aftaler med Kristian 
Christensen. 
Datoer for 2018 afklares via mail. 

6.  
Godkendelse af virksomhedplan (se vedhæftet fil) 

Nyt initiativ kultur klub med 3 
arrangementer pr. år.  
Virksomhedsplan godkendt. 

7. 
Personale:  

 Personalepunkt 

Drøftet uden 
personalerepræsentant 

8. 
Drøftelse af fremtidsplaner 

Fortsættelse af løbende drøftelse 



 

9.  
Til og fra KH 

Ledig stilling hos KH – journalist. 
Leder-bestyrelseskonference 
gennemført.  

10.  
Eventuelt 

 

11.  
Til og fra beboerne 

Nogle beboere overvejer at holde 
Jul på Frøjkgården.  
Nytår – en del beboere holder 
Nytår her. 
 

12. 
Året der gik 2018 

Vi har i årets løb 

 Haft temadag om 
hjemfølelse 

 Drøftet udfordringer ved 
øget plejebehov 

 Taget hul på brug af 
strategi 

 Beskrevet roller i 
bestyrelsen 

 Haft løbende drøftelser af 
fremtid 

 Fået opdateret tekst på 
hjemmesiden 

13.  

Julefrokost 😊 

 

Vel mødt., Jytte 
 
Jytte Jacobsen: 

 
 

Mogens Jacobsen: 

 
 
Alice Levia: 

 
 
Kent Carlsen: 

 
 
Poul Tambjerg:    

 
 
Jacob Sønderbæk 

 
 
Rakel Stagis Nielsen 

 
 
Jytte Borg Madsen: 

 
 


