Bestyrelsesmøde på Frøjkgården 5. november kl. 19-22 2018 – møde 7
Dagsorden
Indkaldte:
Mogens Jacobsen,
Michael Bach,
Alice Levia,
Jacob Sønderbæk,
Kent Carlsen,
Rakel Stagis Nielsen,
Trine Kiilerich Braüner,
Jytte Borg Madsen.

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


Hjertestarter
Arrangement 26/11

c. Mogens




Kent Carlsen

Godkendt

Personalet har været på brandslukningskursus.
Pædagogstuderende roser Frøjkgården og personalet for deres
tilgang til beboerne.

b. Michael



Referat
Afbud fra:

Hegn til naboen
Ændringer i arbejdstid + tid
til projekter
Orientering vedr.
lokalplanen

Bent træder ind som medarbejderrepræsentant i bestyrelsen pr. 0101-2019.
Hjertestarter
Trygfonden oplyser, at der er en årlig udgift til drift på ca. 1300 kr.
årligt plus en forsikring.
Det besluttes, at Michael sender en ansøgning til Trygfonden.
Arrangement 26/11:
Arrangement er fra 17-21. Der er et hold pårørende, der har sagt ja til
at medvirke. Der arbejdes på at finde flere, der kan medvirke. Det
kommer til at foregå i Mejdal Kirke.
Hegn:
Der er aftalt placering af hegn. Frøjkgården får også fremadrettet
mulighed for at låne græsareal.
Ændringer i arbejdstid:
Vikar får øget arbejdstid, der kan anvendes i forbindelse med
forskellige projekter i 2019.
Lokalplan:
Der har været afholdt møde med Holstebro Kommune.

4.
Økonomi



Status
Evt. foreberedelse af
årsafslutning

Der er orienteret om budgettet.

5.
Strategi



Input omkring fremtid
Forenkelt model til
præsentation af
strategioplæg. Bestyrelsen
vælger, hvilken der
foretrækkes.

6.
Forældrenetværk
7.
Til og fra KH



Der er valgt den forenklede model til præsentation af strategioplæg.
Overordnet gennemgang af strategi er udskudt til 2. møde i 2019.

Fra leder- og
bestyrelseskonference
Forberedelse af
lodseddelsalg for KH

Der har været afholdt møde om sorg.
Vi overvejer at få lavet af en beskrivelse af rollerne som henholdsvis
medarbejderrepræsentant og beboer/pårørenderepræsentant.
Der overvejes desuden at få lavet en arbejdsgang i forbindelse med
eventuelt kritik af ledelsen.
Overstående overvejelser er kommet på baggrund af leder- og
bestyrelseskonference, og der afventes skriftlige input fra KH.
Lodseddelsalg:
Mogens undersøger muligheden for oprettelse af mobilepay via
Holstebro Kommune.
Der skal findes en koordinator til at stå for lodseddelsalg. Der
spørges nogle konkrete personer inden næste gang. Der tales videre
om det næste gang.

8.
Eventuelt
9.
Til og fra beboerne
Vel mødt., Jytte

Intet
Intet

Mogens Jacobsen:

Michael
Bach____________________________________________________________________________________________
_

Alice Levia:

Kent Carlsen:

Trine Kiilerich Braüner:

Jacob Sønderbæk:

Rakel Stagis Nielsen:

Jytte Borg Madsen

