
Bestyrelsesmøde på Frøjkgården den 10. december kl. 17.30-21.30
 2018 – møde 8 

Dagsorden Referat 

Indkaldte: 
 
Mogens Jacobsen, 
Michael Bach, 
Alice Levia, 
Jacob Sønderbæk, 
Kent Carlsen, 
Rakel Stagis Nielsen, 
Trine Kiilerich Braüner, 
Jytte Borg Madsen. 

 

Afbud fra: 
 
 

1.  
Indledning v/ Michael 

 

2. 
Godkendelse af dagsorden 

Godkendt 

2.  
Godkendelse og underskrift af referat. 

Godkendt 

3. 
 Frøjkgården v/  

 

a. Alice 
  

 Har været rigtig godt at arbejde med monofaglighed. 

 2 medarbejdere har deltaget i diplommodul vedr. voksne 

med autisme. 

b. Michael 
 Persondataforordning – oversigt over 

impelmentering 

Persondata-forordning 

 Der er lavet forskellige instrukser bl.a. ift. sms-håndtering i 

forbindelse med persondata-forordning. 

 Der må ikke sendes personfølsomme oplysninger på sms. 

 Der er lavet kort version over persondata-politik, som er lagt 

på nettet. 

 Der er lavet databehandlings-aftale med Holstebro 

Kommune. 

 Samtykkeerklæringer er blevet opdateret. 

 Der er lavet databeskyttelsespolitik. 

 Persondatapolitik er under udarbejdelse. 

c. Mogens 
  

 

4. 
Økonomisk årsafslutning 

Der har været gennemgang af økonomisk årsafslutning. 

5. 
Pårørendesamarbejde  

 Udbytte fra temaeftermiddag 
 

Pårørendesamarbejde 

 En interessant eftermiddag/aften. 

 Der var en opfordring til at være tydelig og åben i 

kommunikationen med pårørende. 

 Fokus på at familie/pårørende er forskellige. 

 Giver fornyet fokus på at arbejde med kontakten til 

søskende/pårørende. 

6. 
Virksomhedsplan godkendes  

 

Godkendt. 



 
Vel mødt., Jytte 
 
 
Mogens Jacobsen: 

 
 
Micheal 
Bach______________________________________________________________________________
___________________________________________________________ 
 
 

Alice Levia: 

 
 
Kent Carlsen: 

 
 
Trine Kiilerich Braüner: 

 
 
Jacob Sønderbæk: 

 
 
Rakel Stagis Nielsen: 

 
 
Jytte Borg Madsen: 

 
 

7. 

Til og fra KH 
 Lodseddelkoordinator fundet? 

Der er fundet lodseddel-koordinatorer, og der bliver afholdt 
møde med dem i starten af det nye år. 

8. 
Bestyrelsens årsevaluering 2018 i Frøjkgårdens bestyrelse 

 

 Ny leder: Bestemmelse af profil og proces, 

medarbejderrepræsentant deltage, ansættelses proces 

og evaluering af den 

 Fremtid 

 Nedskrevet forretningsorden + opdateret årshjul 

 Strategi stadig i proces 

 Udgivelse af Connies bog 

 Persondataforordning > e-boks og kode på skab 

 Rejse til udlandet 

 Tema om pårørende sammen med personalet 

 

9. 
Eventuelt 

Der undersøges mulighed for oprettelse af venneforening og der 
tilhørende mobilepay. 
 
Forslag om, at der i forbindelse med bestyrelsesmøde holdes 
oplæg om Frøjkgårdens målgruppe. Evt. af et personale eller en 
anden. 

10. 
Til og fra beboerne 

Glædelig jul til beboerne 

11.  
Bestyrelsens julefrokost 

 


