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Dagsorden Referat 

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

 

Afbud fra: 
 
Alice 
 

1.  
Indledning v/ Jytte M 

 Herunder velkommen til Jacob  

 

2.  
Godkendelse og underskrift af referat. 
 

 
Referat godkendes og 
underskrives. 

3. 
 Frøjkgården v/  

 

a. Alice 
 Arbejdsmiljø - risikovurdering 

 
Udsættelse til næste møde 

b. Jytte 
 Fødselsdagsfest 22/5 

 Opstart studerende 

 Overvejelser i forbindelse med evt. 
bachelorstuderende 

 
Fødselsdagsfest: Velkommen til 
alle. 
 
Opstart af studerende: 
Opstartssamtale i næste uge.  
 
Overvejelser i forbindelse med 
evt. bachelorstuderende:  
Ikke relevant denne gang 
alligevel.  
Rent principielt: Vurderes fra gang 
til gang. Hvis det er noget, som 
gavner huset, er det ok at bruge 
mere tid på det. 
 

c. Mogens 
 Opdatering omkring arbejde med opgangsfællesskab 

 Ny vikar? 

 
Opgangsfællesskab: Møde nr. 2 
er på vej – dato endnu ikke 
fastsat.  
 
Ny vikar?: Mogens undersøger, 
om de tre timevikarer kan arbejde 
i flere timer per uge. Hvis det ikke 
er muligt, vil vikariatet blive slået 
op i stedet for. Jytte og Mogens 
står selv for ansættelsen, hvis det 
er en kort periode.  
Hvis det er for en længere periode 
vurderes det, om bestyrelsen skal 
med. 
 

d. Kent 
 Forældrenetværk (udbytte af undervisning) 

 
Kort oprids af oplægget: 
Oplægget gives videre til 
pårørende, hvis det har interesse. 
Kent har det liggende.  



 

3.  
Konstituering 

 Der skal vælges formand, næstformand og kasserer 

 Anledningen benyttes også til ajourføring af 
bestyrelsens kompetencer (på hjemmesiden) 

 
Konstituering:  
Formand: Jytte M. 
Næstformand: Else Marie  
Kasserer: Poul  
 

4.  
Tilsyn 

 Der er kommet foreløbig rapport. Orientering om 
udviklingspunkter + forslag til videre arbejde 

 
Tilsyn: 
Anmeldt tilsyn den 23.2.2016. 
Gennemgang af 
udviklingspunkter; 
Mogens tager kontakt til 
tilsynskonsulent for mere 
uddybende forklaring til 
udviklingspunkterne. Punktet 
tages igen ved næste 
bestyrelsesmøde.  
 
 

4.  
Økonomi 

 Regnskab til godkendelse (hvis udkommet) 

 Opdatering og kig fremad 

 
Regnskabet gennemgås. 
Regnskabet godkendes ikke, før 
der er mere afklaring.  
De stillede spørgsmål stilles 
videre til revisor (Jacob tager 
kontakt til revisor). 
Punktet tages igen ved næste 
bestyrelsesmøde. 
 

5. 
Angående nr. 73: 

 Huslejefastsættelse og regnskabspraksis (se bilag 1) 

 Plan for bygningsgennemgang - hvem? 
 

 
Huslejefastsættelse og 
regnskabspraksis: fastholdes på 
nuværende niveau. 
 
Bygningsgennemgang: Kent og 
Poul tager sig af dette. 
 

7. 
Overvejelser omkring FG som hjemmearbejdsplads 

 Evt. samarbejde med HLT og betydning heraf 

 
Jytte undersøger det nærmere. 
Punktet tages med ved næste 
møde. 

8.  
Hvordan tænker bestyrelsen strategi? 

 Oplæg på baggrund af vores sidste møde. Det skal 
betragtes som udspil til muligt arbejdsredskab – ikke 
som et endeligt produkt (se bilag 2) 

 Mål med strategien er blandt andet 
o At kunne håndtere pludseligt opstået dagsorden 
o Sikre at vi kender omverdenen 
o At vi får kommunikeret relevant med 

interessenter 

Udsættes til næste møde. 

9.  
Til og fra KH 

 Landssekretær stopper  

 Lidt fra årsmødet 

 Lodseddelsalg  

 
KH går ind i et projekt i Indien. KH 
går ind i det i en periode på tre år. 
Forsøger at skaffe 65.000 kr. 
 
Lodsedler: Der kan fortsat 
afhentes flere lodsedler hos Jytte 
M. 
  

10.   
Jytte J. vil gerne melde sig til et 



Eventuelt diplommodul i Silkeborg i 
efteråret. 
De terapeuter, som kan lave 
profiler er med på at lave det til 
andre uden for huset også.  
 
VISO søger lige nu steder, som 
har kompetencer inden for 
autismeområdet. Jytte sender en 
ansøgning af sted. 
 
Jytte J. arbejder videre på at 
udvikle PREP til handicapfamilier.  

11. 
Til og fra beboerne 

 
Pizza i forbindelse med næste 
bestyrelsesmøde, da der er 
bygningsgennemgang. 
 
Jytte spørger beboerne, om der er 
bemærkninger til 
bygningsgennemgangen. 
 
Huslejen fastholdes. 
 

Vel mødt., Jytte 
 
Jytte Jacobsen: 

 
 
Mogens Jacobsen: 

 
 
Alice Levia: 

 
 
Kent Carlsen: 

 
 
Poul Tambjerg:    

 
 
Jacob Sønderbæk 

 
 
Else Marie Doktor: 

 
 
Jytte Borg Madsen: 

 
 


