
Det Blå Hus, lokalrådet 

Dagsorden/referat 

 

Dato: 5. november 2015 
Referent: Hanne S 

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

Dagsorden Referat 

Orientering fra ledelse: 
 
 

Vi er blevet spurgt hvad vi har brugt de ’19.000’ til, hvilket kom som 
noget af en overraskelse, da vi ikke vidste de var overført til i år. (Se 
snak om ønsker under ’Økonomi’) 
Der arbejdes fortsat med åbningstiderne da arbejdstidsplanen ikke 
hænger sammen. 
På forespørgsel fortæller Rikke at hun er konstitueret, så hvordan vi i 
længden skal organiseres med afdelingsleder vides ikke. 

Personalenormering i DBH Brugerne giver udtryk for at de kan se hvor frustrerende det er for 
personalet, at forsøge at få tingene til at hænge sammen.  Dette 
drøftes, Ulla vil tage det med som et punkt på Brugerrådsmødet 

Orientering fra § 103: 
 
 

Der mangler medarbejdere i 103 i forhold til de opgaver, der er at 
løse. Der er stresset. 
Undren over hvorfor der ikke bliver visiteret folk til tilbuddet. 

Orientering fra Værestedet: 
 
 

Vi har tur mandag den 9. november og torsdag starter gruppen: Det 
skal være sjovt at være sund. 
Vi arbejder med der altid er ugeskemaer for overskuelighedens skyld. 
3 mulige frivillige har meldt sig. 

Trivsel i huset: 
 
 

Brugerne savner personale, og er meget bekymrende for om der er tid 
til at snakke 

Projekter: 
 
 

 

Økonomi: 
 
 

Rikke noterede en række ønsker fra Lokalrådet, herunder 
chokoladesmelter til køkkenet, juletur, en kørestol mm. Husmødet 11. 
november vil også drøfte punkter. 
Ansøgning om 200,- til brænding i glasovnen, bevilliget. 
Vi holder fast i at prisen for julefrokosten er 50,- pr. næse da 
lokalrådet har været overordentlig sparsommelig i år. 
Hanne arrangerer juletur 9. december. 
Julemiddag den 23. får tilskud så den kan koste 50,- pr. næse, til 
nytårsmiddagen gives 500,- og resten er så egenbetaling. 

Nye folk i huset: 
 
 

 

Husmøde: 
 
 

 

Brugerrådsmøde: 
 

 



 

  

  

  

  

  

Næste møde: 
 

Mandag den 7. december klokken 9.00 

Evt.  

 


