
Det Blå Hus, lokalrådet 

Dagsorden/referat 

Dato: 8. okt. 15 kl. 11.00 
Referent: Hanne S 

Tilstede: Carsten, Ulla, Hanne J, Hanne S, Rikke 
Fraværende: afbud fra Sebastian 

Dagsorden Referat 

Processen omkring værestedet: 
Nye åbningstider 
 

Rikke fremlagde medarbejdernes og hendes tanker om nye 
åbningstider og hverdag i værestedet. (Se skema nedenfor) Der vil 
fortsat være mulighed for mad hver dag, men udover onsdag vil der 
blive brugt mindre tid på det, det kan også være dage med rugbrød og 
pålæg eller mad bestilt udefra. 
Der blev givet udtryk for, at det er dejligt med kursustid torsdag 
eftermiddag. 
Ungegruppen har ønsket åbningstid torsdag aften, i første omgang kan 
det ikke hænge sammen med personaletimerne, men det er en 
mulighed der kan arbejdes videre med. 
Lokalrådet tilsluttede sig, næste skridt er at det bliver fremlagt for 
husmødet den 21. oktober. 

Orientering fra ledelse: 
 
 

Der har meldt sig en frivillig, Rikke, Ulla og Hanne S deltager i en 
samtale med ham. 

Orientering fra § 103:  

Orientering fra Værestedet: Pjece til uddeling ved Sindets dag og til markedsføring af Værestedet i 
det hele taget  blev godkendt. 

Trivsel i huset: 
 
 

Der er lidt mere ro på, en følelse af at blive hørt. Lidt mere glad 
stemning. 

Projekter: 
Nyt fra aktivitetsudvalget 
 

Aktivitetsudvalget har følgende i støbeskeen: 
Torsdagene 14. og 22. oktober  udskæring af græskarlygter 
Torsdagene 19. og 26. november juledekorationer 
Shoppetur til Aalborg mandag den 9. november 
Julefrokost incl. pakkespil fredag den 27. november 
Besøg af Lions onsdag den 9. december 
Banko torsdag eftermiddag den 17. december 
Onsdag den 30. december nytårsmiddag  

Økonomi: 
Hvad står der på 
lokalrådskontoen 
 

Vi har ca. 10.500,- tilbage – vi giver så der er en egenbetaling på 50,- til 
julefrokosten, ens pris for alle, samt til snolder og ekstra pakker 
Til lidt julegodter i december 
Til bankospillet og evt. tilskud til nytårsmiddag. 
Vi skal være opmærksom på hvordan kontoen går op, måske er der til 
en ting vi har brug for til huset. 

Nye folk i huset: 
Intromøde den 26. oktober 
 

Vi flytter intromødet til den 18. januar klokken 9.00, da der ikke er nye 
folk i huset siden sidste intro. 

Husmøde: 
Næste møde den 21. oktober 
 

 

Brugerrådsmøde:  



Næste møde: 
 

Torsdag den 5. november klokken 14.oo 

Evt.  

 

Fremtidige åbningstider i Det Blå Hus, forslag: 

 Mandag  Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

Åbningstid 9-16 9-16 9-16 9-16 9-21 

Åbningstid 
unge 

 17-21    

NADA 13-14  13-14   

Aktivitet 13-16. 
Mulighed for 
kunstterapi 

13 – 15.45 
Diverse møder 
personale 

13-16 
Strikkeklub 

13-16 Kreative 
kurser 

14-21 
aftenhygge 

Antal timer 
åbent 

7 11 7 7 12 

 


