
 

 

Dagsorden bestyrelsesmøde Castberggård 

 

Dato:  24.januar 2022 

Tid:  kl. 10.00 – 14.30 

Sted:  Online via Teams 

Referent:  Katrine Bach Immersen 

Tolkebestilling:  Solveig Højgaard 

Bilag:        Bilag sendes via mail 

Deltagere:                          
Joachim T. Krøyer, Formand 
Søren Winkel, Næstformand 
Lars Ahlburg 
Henrik S. Ladekjær 
Birthe A. Pedersen 
Hans Christian Schack 
Niels Henrik M Hansen 
 
Ledelse: 
Solveig Højgaard 
 
Medarbejderrepræsentant: 
Joakim Fruerlund 
 

Afbud                            Kenneth Borg 
                                      Serhat Dogru    
 

Punkter til dagsorden Ansvarlig 

Meddelelser fra formanden  
Joachim byder velkommen til det første online bestyrelsesmøde. 
Håber de kan mødes til fysisk møde næste gang.  
 

Joachim 



 

Nyt fra Castberggård. 
Bestyrelsen har mulighed for at få uddybende forklaring på det 
udsendte dokument, fra ledelse og medarbejder repræsentant.  
 
Kommentarer:  
Solveig informerer om, at STAR har godkendt budget for 2022 
uden bemærkninger.  
 
CBG er lidt corona udfordret, men man prøver at strække det ud, 
så ikke alle bliver smittet på samme tid. Køkkenet er udfordret lige 
nu, da de enten selv er smittet eller er nærkontakt. Der har været 
én Frontrunners, der har været smittet efter juleferie, men hun er 
tilbage igen. Der er ikke nogen, der er blevet smittet mens de var 
på arbejde. 
 
Der er en nysgerrighed omkring ansættelsen af ny direktør blandt 
medarbejdere. Der er ros til Sørens skriv, man er glade for 
opdateringer.  
 

Solveig/Joakim 

Internt TS-undervisning 
 
Vi afholder en lang række interne undervisninger i tegnsprog 
fordelt på forskellige niveauer.  
 
Vi er i gang med planlægningen af undervisningen i foråret 2022.  
 
 

Solveig 

Årsrapport/ Nøgletal STAR 
 
Jobcenteret har lavet en oversigt over, hvilke ting de har arbejdet 
med i 2021 
 
Orientering 
Solveig har bedt Michael om at komme med fordi det gav hende et 
godt overblik over, hvad STAR laver og den viden vil hun gerne 
give bestyrelsen en indsigt i.  
 
Michael gennemgår den udsendte powerpoint. 
 

Solveig 
Michael bliver inviteret 
med til dette punkt. 

PAUSE 
 

 

Ny ledelsesstruktur 
 
Orientering og diskussion 
 

Joachim/Søren 
 
 
 



 

Søren giver en status på ansættelsesarbejdet.  
 

Frokost  

Repræsentantskabsmøde 
 

• Status på planlægning 
• Status på vedtægtsændringer 

• Medlemmer af bestyrelsen, der er på valg 
 
Mødet afholdes lørdag d. 23. april, men hvordan skal dagen 
forløbe?  
 
Det aftales at dagen skal holdes så simpel som muligt, da man på 
nuværende tidspunkt intet ved ift. Covid-19. Samtidig holdes 
muligheden for et online møde åbent.  
 

Joachim/Søren 

Evt. 
Der var ingen punkter til eventuelt. 
 

 

Mødet afsluttes 
 

 

 
 


