Bestyrelsesmøde på Frøjkgården d. 3. april kl. 19-22
3a
Dagsorden
Indkaldte:

2017 – møde

Referat
Afbud fra:
Jacob Sønderbæk

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

1.
Indledning v/ Poul
2.
Godkendelse og
underskrift af referat.
3.
Frøjkgården v/
a. Alice


Intern ”feedbackkampagne”

b. Jytte





Kommende Sea West
tur
Træder ind i KH´s
bestyrelse
Klar til Start-projekt
(Fakta)
Respons fra Tilsyn vedr.
samtykkeerklæringer og
supervision

c. Mogens







Respons fra Tilsyn vedr.
budget 2018
Implementeringen af
Det fælles Medicinkort
(FMK)
Feriepenge
dokumentation
Kommende
huslejeberegning vedr.
nr. 73
Årsrapport på
tilbudsportalen
Kompetencestrategi

Der er lavet ”feedback-kampagne” på baggrund af APV. Der skal i
april måned være fokus på at give feedback til hinanden. Det handler
både om at rose hinanden men også undre sig sammen.
Ferietur går til Sea West efter afstemning. Ferien ligger de første
dage i maj. Indtil videre har 4 beboere meldt sig til.
Jytte J. har meldt sig ind i KH’s bestyrelse og har sagt ”ja” til en
kortere periode.
Klar til start: Autismeforening har et projekt, hvor de har lavet en
aftale med Fakta, hvor der er en oplæringsperiode på 22 uger,
hvorefter man er sikret et arbejde i Fakta. Jytte har været i dialog
med autismeforeningen om dette.
Respons fra tilsyn: Samtykkeerklæringer var for åbne. Mogens har
været i kontakt med Holstebro Kommune, og der er rettet til i
kommunens samtykkeerklæringer samt i Frøjkgårdens
samtykkeerklæringer. De er gjort mere individuelle/specifikke.
Udfordring ift. Supervision. Der må ikke skrives navne/tales om
navne til supervision. Der er dialog med Viborg Psykologcenter, som
er undrende ift. dette, da de også er underlagt tavshedspligt.
Tilsyn: Der skal ske opdeling i budgettet. Dette træder i kraft fra 2018
Det Fælles Medicinkort: Anette er i gang med at bruge dette. Det
virker til at blive godt.
Feriepenge: Mogens er blevet kontaktet af Feriekonto. Der er kontakt
til Holstebro Kommune vedrørende sikring af feriepenge til
medarbejderne.
Huslejeberegning nr. 73:
Der er indhentet skabeloner/retningslinjer fra kommunen vedrørende
udregning af husleje. Mogens vil kigge på huslejen ift.
retningslinjerne.
Årsrapport: Mogens laver årsrapport til tilbudsportalen og sender det

til Jytte, som vil kigge det igennem på bestyrelsens vegne. Det skal
udarbejdes inden den 1. maj.
Der skal være bygningsgennemgang den 29. maj.

4.
Økonomi


Budgetopfølgning

5.
Punkter under afklaring



Infoskærm - afgørelse
FG ved øget plejebehov

6.
Markedsdagen 20/5
7.
Opdatering omkring
strategipunkter (se bilag 1)


9.
Til og fra KH




Infoskærm: Peter har fået en tilbagemelding fra Viborg, hvor de
bruger systemet. Der gives en positiv tilbagemelding fra både
beboere og personale.
Tilbagemelding fra Gødvad har været, at det har været lidt bøvlet at
få startet op.
Det skal undersøges videre ift., hvad der kan hentes af tilbud/hvad
prisen er. Det kan evt. undersøges, om der er andre KH-hjem, der vil
være med på at indhente et tilbud. Der skal undersøges stemningen i
huset for en infoskærm.
FG ved øget plejebehov:
Der afventes beskrivelser.
Det håbes, at der kommer mange pårørende – også søskende til
beboerne.
Kent og Birgit har foreslået, at der holdes loppemarked til fordel for
Indien (KH.’s Indsamlingsprojekt i Indien)
Strategipunkterne er gennemgået med personalet.

Drøftelse af evt.
jordkøb, leje af center
mv.

8.
Senioraftaler



Kompetencestrategi:
Der skal afdækkes medarbejdernes kompetencer. Man vil i år
forsøge at gøre det ud fra en anden model.
Der kendes ikke endnu beløbet, som genbevilges.
Budgettet er gennemgået.
Mogens har gang i en proces med kommunen ift. at lægge budgettet
for 2017

Rammeaftale drøftes
med henblik på
høringssvar (se bilag 2):
Kristelig
Handicapforenings
bestyrelse har revideret
forventningspapiret. Der
er forslag om, at det
fremover skal benævnes
som en Rammeaftale.
Det er målet med denne
revidere udgave, at det
tilpasses de aktuelle
muligheder, der er i KH
og at den ligeledes giver
udtryk for gensidighed og
samarbejde.
Kort omkring KH´s
årsmøde
Status omkring
lodsedler

Der er fra lønkontoret sendt oversigt over senioraftaler ift. de enkelte
faggrupper.
Bestyrelsen godkender, at overenskomster følges.
Rammeaftale:
Nogle ting er beskrevet mere overordnet i de nye rammeaftaler, og
andre ting er udspecificeret.
Jytte giver tilbagemelding til KH om, at den er drøftet, og at der ikke
er kommentarer.
Årsmøde:
Der er mulighed for at ansøge KH om penge til projekter.
Heragården er optaget i KH.
KH vil uddanne 4 PREP-instruktører med særlig fokus på at være
handicapfamilie.
Lodsedler:
Der er godt gang i salget.

10.
Eventuelt

Kent:
Har været til pårørendemøde. Har sendt referat rundt. Camilla holdt
oplæg om tab/sorg. De pårørende giver udtryk for, de kan slappe af,
ved at deres børn er her.
Forældre/pårørende har lavet brainstorm med ideer.
Forældre og pårørende giver rosende ord til FG og påskeæg til
bestyrelsen. Kent giver en tilbagemelding og siger stor tak.
Der kunne eventuelt gives orientering på bestyrelsesmøde om
autisme/Asperger. (evt. Jytte)

11.
Til og fra beboerne

Tak for kage!
Brainstorm fra forældre kan evt. præsenteres for personale og
beboere.
Der er bygningsgennemgang den 29. maj 2017 kl. 16.30 og pizza kl.
18.00.
Det besluttes, at der er mulighed for at spise på SPRØD eller få pizza
hjemme.
Jytte J. arrangerer påskeæg fra bestyrelsen til alle beboere.
Beboerne har købt en brugt, fælles reservecykel.

12.
Punkt uden
personalerepræsentant
Vel mødt., Jytte
Jytte Jacobsen:

Mogens Jacobsen:

Alice Levia:

Kent Carlsen:

Poul Tambjerg:

Jacob Sønderbæk

Rakel Stagis Nielsen

Jytte Borg Madsen:

