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Referat Konstituerende bestyrelsesmøde

 
Den 8. marts 2018 kl. 15.30-16.45  

       MarselisborgCentret 

P.P. Ørumsgade 9-11, 8000 Aarhus C 

 
Fremmødte 

Steen Jacobsen, Regionrådsmedlem, Region Midtjylland  
Birgit Marie Christensen, Regionsrådsmedlem, Region Midtjylland 
Gaby Juhl, Områdechef, IKH 
Sandy Dalum, Afdelingsleder, IKH 
Antoniett Vedel Pharao, Aarhus Kommune (personlig suppleant Laura Pode) 
Henrik Hjortshøj, Aarhus Kommune (personlig suppleant Susanne Marie Hollund) 
Britt Emma Østrup, Ergoterapeut, IKH 
Lisbeth Leicht Thomsen, Høreforeningen 
Anni Mikkonen Hansen, Forældrerepræsentant 
 
Afbud 

Tine Beck Jensen, Konsulent, IKH 
Benedicte Vestbo, Logopæd, IKH (barsel) 
Jette Sloth Flohr, Hjerneskadeforeningen 
Søren Kronvang, Landsforeningen LEV 
 
Mødeleder af konstituering: Steen Jacobsen 
Mødeleder fremadrettet: Steen Jacobsen 
Referent: Sophie Torp 

 

Ad 1. SAGER VEDR. DAGSORDEN             

Ad. 1.1 Afbud og fremmødte               
   Se ovenfor. 

Ad. 1.2 Bemærkninger til dagsorden            
  Intet til dette punkt. 

 
 

Ad. 2 SAGER TIL ORIENTERING/DRØFTELSE         

 

Ad. 2.1 Præsentation af fremmødte             

   Der var en kort præsentation af de fremmødte: 
   Gaby Juhl, områdechef, Specialområde for Kommunikation og Handicap (SKH) 
   Sophie Torp, referent for bestyrelsen, IKH 
   Sandy Dalum, økonomi- og administrationsleder, IKH  
   Henrik Hjortshøj (Å), studerende, udpeget af Aarhus Kommune 
   Antoinette Pharao (F), studerende, udpeget af Aarhus Kommune, sidder også i bestyrelsen for  
   Muskelsvindfonden  
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   Birgit Christensen (A), regionsrådsmedlem i Region Midt, har tidligere arbejdet som     
   afdelingssygeplejerske på Hammel Neurocenter  
   Anni Mikkonen, forældrerepræsentant, har en dreng, der er tilknyttet 3 afdelinger på IKH 
   Lisbeth Leicht, repræsentant fra Høreforeningen 
   Britt Østrup, medarbejderrepræsentant, IKH, børneområdet 
   Steen Jakobsen (V), regionrådsmedlem i Region Midt, har siddet 4 år som bestyrelsesformand på 
   IKH, sidder også i Byrådet i Struer 
 
Ad. 2.2 Konstituering af bestyrelsen               

  Steen Jacobsen blev enstemmigt genvalgt som formand for bestyrelsen og Birgit Christensen blev
 enstemmigt valgt som næstformand. 

 
Ad. 2.3 Præsentation af IKH               

  Bilag 2a, 2b, 2c, 2d, 2e og 2f. 

  Gaby Juhl præsenterede Specialområde for Kommunikation og Handicap, IKH. 
 IKH er resultatet af en sammenlægning i 2011 af det tidligere Tale- og Høreinstitut, samt  BUR 
 (børne- og ungerådgivning). 

   
  Organisation 

  Gaby Juhl orienterede om, at IKH er fordelt på mange matrikler, både på forskellige adresser i 
 Aarhus, i Høje Taastrup, i Vestjylland og på regionens hospitaler, hvor vi har flere logopæder 
 ansat.  

 
  IKHs aktiviteter har udviklet sig meget på kort tid, hvilket har betydet, at den samlede 

 medarbejderstab i løbet af de seneste 2½ år er steget med 45 medarbejdere til i alt ca.185. 
  Udviklingen har også betydet, at abonnementerne efterhånden kun udgør 1/5 af det samlede  

 budget, hvilket betyder at langt den største aktivitet i dag er sundhedsydelser, projekter og udbud  
 samt samarbejder med styrelser og ministerier.  

   
  IKH består af en områdechef og 7 afdelingsledere, hvoraf den ene stilling (Tale- og 

 Kommunikationsområdet) er vakant. Det forvendtes at stillingen besættes pr. 1. maj 2018. 
 
  Gaby Juhl orienterede om de mange aktiviteter som IKH varetager på både social- og 

 sundhedsområdet. Se bilag 2e. 
  
  Udfordringer 

  Gaby Juhl orienterede om nogle af de udfordringer som IKH oplever. 
  IKH har en udfordring i, at kommunerne enten hjemtager ydelser eller skærer ned i deres 

 abonnementer. Det er svært at opretholde den samme kvalitet for en lavere pris. 
  Da IKH er så anderledes og kompleks, er det en udfordring at opnå de samme vilkår som de andre 

 specialområder inden for Psykiatri og Social. 
   

  Indsatser 

  Gaby Juhl informerede om nogle af de indsatsområder IKH arbejder med. 
  Der er sket en forandringsproces fra driftsopgaver til projekt- og udviklingsopgaver, hvilket har 

 krævet meget af medarbejderne på flere niveauer i organisationen.  
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  IKH har brug fora t fastholde en høj grad af viden set i lyset af vores specialer, hvilket betyder der 
 hvert år investeres mange midler på kompetenceudvikling på tværs af organisationen. 

   
  Vision-Mission 

  Gaby præsenterede kort Vision og Mission. Se bilag 2a og 2f.   

  Arbejdet med Vision og Mission har været længe undervejs og overordnet har det været et mål,  
 at det færdige produkt skulle fremstå så enkelt som muligt, så alle medarbejdere på et eller  andet 
 niveau kan se sig selv ind i det. 

   
  IKHs Vision er:  
 

   "IKH arbejder for, at mennesker med kommunikative vanskeligheder,  

   psykisk sårbarhed og fysiske funktionsnedsættelser får de bedste forudsætninger  

   for at deltage aktivt i familien og samfundet." 

   
  Økonomi 

  Sandy Dalum orienterede kort om økonomien på IKH. Se bilag 2b, 2c og 2d.   
  Det blev besluttet, at punktet sættes på næste bestyrelsesmøde med en mere detaljeret 

 gennemgang af regnskab og budget. 
   
Ad. 2.4 Fastlæggelse af kommende bestyrelsesmøder i 2018 

   Det blev besluttet at afholde yderligere fire bestyrelsesmøder i 2018 på følgende datoer: 
     
    Torsdag, den 26. april kl. 15.00-17.00 

    Torsdag, den 28. juni kl. 15.00-18.00 inkl. sommerhygge 

    Onsdag, den 19. september kl. 15.00-17.00 

    Torsdag, den 22. november kl. 15.00-18.00 inkl. julehygge 
     

 

Ad. 3.   NÆSTE MØDE                 

Ad. 3.1  Punkter til næste bestyrelsesmøde:          

• Regnskab og budget   
• Gennemgang af vedtægterne 
• Oplæg om Projekt- og Udviklingsafdelingen (20 min) 
• Orientering og drøftelse vedr. status på flytning til MarselisborgCentret 
• Orientering og drøftelse vedr. implementering af tidsregistrering på IKH 

       
 

Ad. 4.   EVENTUELT                  

 

Ad. 4.1  Punkter til eventuelt               

• Hvilke kommuner har IKH samarbejde med? 

Lisbeth Leicht forespurgte på, hvilke kommuner IKH samarbejder med. Det blev 

besluttet, at Sandy Dalum inkluderer de aktuelle samarbejdskommuner i 

økonomibilaget til næste bestyrelsesmøde. 


