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Referat bestyrelsesmøde

 
Den 26. april 2018 kl. 15.00-17.00  

       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 

Tine Beck Jensen, Konsulent, IKH 

Jette Sloth Flohr, Hjerneskadeforeningen 

Søren Kronvang, Landsforeningen LEV 

Anni Mikkonen Hansen, Forældrerepræsentant 

 

Afbud 

Benedicte Vestbo, Logopæd, IKH (barsel) 

 

Mødeleder: 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.1.3 Bemærkninger til referat   

  Intet til dette punkt. 
 

 

Ad. 2 SAGER TIL ORIENTERING/DRØFTELSE         

 

Ad. 2.1 Oplæg om Projekt- og Udviklingsafdelingen            

   Tina Frederiksen præsenterede sin afdeling, se bilag 2.1. 

    

Ad. 2.2 Orientering om implementering af tidsregistrering på IKH            

   Gaby Juhl og Tina Frederiksen orienterede om baggrunden for implementering af et     

   tidsregistreringssystem, formålet med systemet og de medfølgende udfordringer. 
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  En af de afgørende grunde, er at IKH har fået flere og større projekter, samtidig med at der 

  fortsat ligger en stor driftsopgave. Dette stiller nye krav til medarbejdere og ledere i IKH omkring 

  planlægning af tid og ressourcer, da de i langt højere grad skal arbejde tværfagligt og er    

  involveret i flere forskellige opgaver samtidigt.  

  

  Derfor har ledelsen besluttet, at al tid skal registreres. Tidsregistrering trådte i kraft for følgende 

  afdelinger pr. 1. marts 2018: Specialrådgivningen, KaS (VISO), Psykologerne, Projekt- og    

  Udviklingsafdelingen, Supportafdelingen samt ledelsen. Det forventes, at de resterende afdelinger 

  kobles på efter  en evaluering i efteråret 2018, således at alle afdelinger tidsregistrerer pr. 1.  

  januar 2019. 

   

   I forbindelse med implementeringen, er der nedsat en tværfaglig arbejdsgruppe, der arbejder  

   med opbygning, tilpasning og evaluering af systemet. 

    

   Noget af det systemet kan bruges til, er at vise hvor meget tid, der bliver brugt på kørsel,   

   møder og organisatorisk arbejde. Systemet er ikke tænkt som en kontrol af medarbejderne, men 

   som et ledelsesmæssigt værktøj til at få overblik over organisationen og hvad vi bruger vores tid 

   på og samtidig som et redskab til at skabe dialog med medarbejderne omkring f.eks.     

   arbejdstilrettelæggelse. 

   

  Ledelsens udfordring er at definere og synliggøre, hvordan og med hvilket formål de vil bruge  

  medarbejdernes data og i samarbejde med arbejdsgruppen, at finde ud af, hvordan systemet  

  bedst muligt kan evalueres. Det vigtigste i den sammenhæng er, at registreringen giver god   

  mening for alle og ikke skaber utryghed blandt medarbejderne. 

   

  Det kom til udtryk blandt bestyrelsesmedlemmer, at det kan være en udfordring at indføre et  

  tidsregistreringssystem  i en organisation med så mange "vidensarbejdere" og at ledelsen skal  

  arbejde på  at IKHs ildsjæle ikke kommer til at føle sig "afskåret" fra de muligheder, der gør jobbet 

  interessant.  

    

Ad. 2.3 Gennemgang af vedtægterne           

  Gaby Juhl gennemgik kort vedtægterne, se bilag 2.3. 

 Det blev enstemmigt besluttet, at holde fast i de gældende vedtægter og ikke gennemføre 

 ændringer på nuværende tidspunkt.  

   

  Der blev spurgt ind til, hvad IKH kan bruge bestyrelsen til og til det svarerede Gaby Juhl, at IKH 

 blandt andet vil bruge bestyrelsen til at få sparring på forskellige idéer og processer; som kontakt 

 til Regionrådet; i forskelligt samarbejde med organisationer/brugergrupper; som kontakt til 

 Aarhus Kommune og i forbindelse med nytænkning. Det er tanken, at bestyrelsesmedlemmerne 

 er ambassadører for IKH. Gaby Juhl gjorde endelig opmærksom på at det også er bestyrelsens 

 rolle at udfordre IKHs ledelse og medarbejdere særligt set fra et politisk-, kommune- og borger-

 /brugerperspektiv.   

 

 Ad. 2.4 Orientering vedr. status på flytning til MarselisborgCentret 

   Sandy Dalum orienterede om, at flytningen i uge 44, 2017 er gået godt og at de berørte afdelinger 

   efterhånden er faldet til. Hun understregede blandt andet, at området på MarselisborgCentret  

   passer rigtig godt til IKH med det store fokus på rehabilitering. Flytningen har fyldt mere end  



 

 

3 

  

   forventet, og medarbejdernes fleksibilitet har i høj grad medvirket til, at vi er komme på plads og 

   kan servicere vores borgere uden de store udfordringer.  

     

Ad. 2.5 Gennemgang af regnskab 2017 og forventet regnskab 2018 

   Sandy Dalum fremviste regnskabet fra 2017, hvor IKH gik ud med et overskud på kr. 1,5 mio., se 

   bilag 2.5a. 

   Hun gennemgik efterfølgende det forventede regnskab for 2018, se bilag 2.5b. 

   Der forventes et balanceret resultat for 2018. 

    

Ad. 2.6 Orientering vedr. ansættelse af ny afdelingsleder for Tale- og Kommunikationsafdelingen 

   Gaby Juhl orienterede om, at Tina Frank er ansat som ny afdelingsleder pr. 1. maj. 

    

   

Ad. 3.   NÆSTE MØDE                 

Ad. 3.1  Punkter til næste bestyrelsesmøde:          

• Orientering fra brugerorganisationerne, Regionsrådet og Aarhus Kommune 

• Oplæg fra afdeling/medarbejder  

• Opfølgning på tidsregistrering 

• Orientering og drøftelse omkring AAK vedr. fælles visitation   

 

 

Ad. 4.   EVENTUELT                  

 

Ad. 4.1  Punkter til eventuelt   

     

    Sommer komsammen v/Gaby Juhl 

    Der vil være udendørs sommer komsammen efter næste bestyrelsesmøde den 28/6. Her vil  

    nuværende bestyrelsesmedlemmer, gamle bestyrelsesmedlemmer, medarbejdere, og   

    organisationer samt administrationen på MarselisborgCentret blive inviteret med. 

  

    Pressen v/Lisbeth Leicht 

    Lisbeth Leicht spurgte ind til om det kunne være en idé at omtale IKH i f.eks. Helsebladet og 

    VITAL bladet. Gaby Juhl vil tage forespørgslen med videre til kommunikationsmedarbejder  

    Gerd Hultberg.   

     

    Samarbejde med Hjerneskadeforeningen v/Jette Flohr 

    Jette Flohr orienterede om, at Hjerneskadeforeningen har fået et meget tæt og godt   

    samarbejde med IKH på taleområdet. Derudover har de ansøgt Slots- og Kulturstyrelsen om  

    at få personale til de borgere, der ikke er selvhjulpne. 

                      


