
Bestyrelsesmøde på Frøjkgården d. 8.juni kl. 19-22 

 

Dagsorden Referat 

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

 

Afbud fra: 
Kent Karlsen 
Else Marie Doktor 
 
 

1.  
Indledning v/ Poul 

 

2.  
Godkendelse og underskrift af referat. 
 

 

3. 
 Frøjkgården v/  

 

a. Alice 

 Social kapital 

Medarbejdertilfredshedsundersøgelse 
fra Holstebro Kommune. 
Medarbejderne på FG er alt i alt godt 
tilfredse viser undersøgelsen. 
Samlet resultat på 92 %. 
 
 

b. Jytte 

 Fødselsdagsfest 

 Frivillige 

 Udfordringer ved ændret funktionsniveau 

 Jakker 

Har haft en go fødselsdagsfest. Der 
er løbet godt 7000 kr. ind, og der er 
indkøbt ting for pengene. Det har 
givet en positiv og god energi i huset.  
 
Den første person har sagt ja til at 
være frivillig, og begynder snarest  
 
Der er arbejdet med sorgplanen. Og 
det virker til, at den har fungeret ved 
dødsfaldet i en beboers familie. 
 
 

c. Mogens 
 Venteliste til §107 + eksterne opgaver 

 Trådløst netværk 

 ”IT-gruppe” 

 Opfølgning på bygningsgennemgang 
 

Der er oprettet en venteliste på de 3 
§107 pladser. Der er en på listen.  
 
Mogens har rykket igen for et svar på 
hvad der sker med det trådløse 
netværk. Har ikke hørt noget.  
Mogens og Erik skal undersøge hos 
andre udbydere hvad de må have af 
tilbud på netforbindelser, hvis 
kommunes net ikke bliver bedre.  
 
Merete er stoppet som vikar. Der er 
engageret en ny vikar men først fra 
august.  
 
Der er nedsat en it-gruppe på FG 
som skal undersøge og afdække 
hvilke apps og andre it-hjælpemidler 
der er på markedet til vore beboere.  
 
Mogens fortæller at der er indgået en 



aftale med et firma om at imprægnere 
gavlene på bygningerne.  

4. 
Lønprincipper 
 

Jytte har haft skrevet til de andre KH-
hjem, om deres lønpolitikker.  
Der var ikke rigtig noget at hente der! 
Mogens har talt med en på 
kommunen om kommunens 
lønpolitik. Han har undersøgt noget 
om lønvurdering – noget der foregår 
ved MUS samtaler.  
Poul – har undersøgt noget om hvad 
der er motivation i ift. løn.  
Længere snak om hvad der kan være 
motiverende for medarbejderne på 
FG. 
 
Mogens arbejder med en nærmere 
beskrivelse af et 2 årigt projekt. 
Videresendes til Jytte M. 
 
Dette tiltag forløber over 2 år 
hvorefter det evalueres.  
Ledelsen og bestyrelsen udarbejder 
en projektbeskrivelse for forløbet, 
dets afholdelse og evaluering. 
Mogens kontakter Hans Jørgen på 
kommunen for at få aftalen verificeret. 
Personalet skal give feedback på 
udspillet inden næste 
bestyrelsesmøde den 31/8-2015.  

5. 
Økonomi 

  

Mogens udleverer et print over 
budgetopfølgning.  
 
FG som praktiksted for pædagoger.  
En medarbejder skal på 
vejlederkursus.  
  

6. 
Kerneydelse 

 Oplæg til bestyrelsen + arbejde med det, som er 
vores del 
 

Bestyrelsen er blevet forelagt det der 
foreløbigt er kommet ud af 
personaleperspektiv og 
beboerperspektiv, og med baggrund i 
det har bestyrelsen besluttet at 
personalet arbejder videre med 
planlægningen af temadagen med 
Birgitte den 9/9. 
 

7. 
Samarbejde mellem ledelse og bestyrelse 

 Oplæg fra KH (bilag 1) drøftes – er der noget, vi 
kan supplere vores gode samarbejde med? 
 

Vi snakker om samarbejde mellem 
ledelse og bestyrelse og at vi skal 
arbejde med over de næste 2 
bestyrelsesmøder.  
Vi skal overveje om bestyrelsen skal 
have en slags formøde hvor der 
drøftes bestyrelsesarbejdet og 
samarbejdet med ledelsen.  

8. Stillingtagen til videre arbejde med 

 DDKM: Forslag om, at småjusteringer efter audits 
samles til større pakke, som godkendes samtidigt 

 Udarbejdelse af politik for forebyggelse af seksuelle 
overgreb: Foreslås at afvente udspil, som er på vej 
fra kommunen 
 

Det siger bestyrelsen ja til.  
 
Vi indhenter materialer fra forskellige 
steder og afventer det udspil der 
kommer fra Holstebro Kommune. 

9.  Jytte M. har skrevet en mail til de 
øvrige KH hjems bestyrelser om at vi 



Fremtid 

 Videre arbejde med dette  
 

som bestyrelse skal have noget input 
ift. hvad der sker ude i verden på 
handicapområdet. Der har været 
positiv respons fra de der har svaret. 
Bolden er givet videre til KH som har 
arrangeret et leder- 
bestyrelseskonference den 7/11 som 
kommer til at handle om emnet. 

10. 
Eventuelt 
 

 Østbækhjemmet får ny leder. 

 KH laver et kursus for 
bisiddere.  

 Henvendelse fra Trehuse. 
Deres kassere vil gerne se 
vores regnskaber.  

 KH arbejder på et 
kommissorium vedr. et 
opgangsfællesskaber.  

 FG er inviteret med til et par 
høringsmøder om fremtiden 
for det specialiserede 
område.  

 FG skal være med til at 
komme med bidrag til en bog 
om at være asperger.  

 
 
 

11. 
Til og fra beboerne 
 

Jytte: beboerne vil gerne sige tak for 
bestyrelsens opbakning ifm. 
sponsorløbet. 
Og beboerne vil gerne vide hvordan 
det går med at få internetforbindelsen 
til at fungere mere.  
 
 
 

Vel mødt., Jytte 
 
Jytte Jacobsen: 

 
 
Mogens Jacobsen: 

 
 
Alice Levia: 

 
 
Kent Carlsen: 

 
 
Poul Tambjerg:    

 
 
Erik Hansen:    

 
 
Else Marie Doktor: 

 
 
Jytte Borg Madsen: 

 
 


