
Det Blå Hus, lokalrådet 

Dagsorden/referat 

 

Dato: 5. april 2016 
Referent: Hanne S 

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

Dagsorden Referat 

Orientering fra ledelse: 
 
 

Ny organisering på lederniveaus betyder at Det Blå Hus 
ledelsesmæssigt (afdelingsleder) kommer til at høre sammen med 
Springbrættet. Vi får derfor Gitte Velling som ny afdelingsleder fra 1. 
maj. 
Rikke skal være afdelingsleder fra Rusmiddel og 
opgangsfællesskaberne på Thorvaldsensvej og Hedelundsgade. 
Der orienteres om dette på husmødet, hvor vi inviterer Gitte med. 
Rikke giver udtryk for, hun kommer til at savne Det Blå Hus 

Orientering fra § 103: 
 
 

Der rygende travltog mangler folk i bageriet, så der håbes visitationen 
snart når frem til dem. Det er pt. Et puslespil at få restferie til at gå op. 
Skiltemaskinen har fået nyt bundkort. 
Pakkeriet kører også travlt og fint. 

Orientering fra Værestedet: 
 
 

Der har været holdt hæklekursus, som var et tilløbsstykke, dte må 
gerne gentages. 
Ole har lige afsluttet et malehold, fra næste uge og maj måned ud 
kører der mestring ved Hanne om mandagen. 
Vedrørende frokosten i huset, kom Carsten med en ide om vi kunne 
sælge madbilletter, da det trækker ud med at få mobile pay til huset. 

Aktivitetsudvalget 
 
 

På tirsdag er der shoppetur hvor både Hanne og Yvonne er med. 
Der er sat opslag op om Sverigesturen den 31. maj, vi er blevet lidt 
ramte af at det kun er borgere med gyldigt pas eller kørekort der kan 
deltage. 
Ole og Jan skal se på en mulig tur til enten Tordenskjolddage i 
Frederikshavn eller Middelalderdage på Voergaard, derefter holder 
aktivitetsudvalget møde igen. 

Trivsel i huset: 
 
 

Tilbagemeldingen er at det går bedre, at der er ro og nærvær og 
borgerne føler, de bliver hørt. Fornemmelse af en ny kultur, hvor der 
kan tages beslutninger og der ikke mere opleves at personale bagtaler 
hinanden. 
Dejlig tilbagemelding, da det svarer meget til det personalet 
prioriterer at gøre. 

Økonomi: 
 

 
 

Der er ikke brugt af lokalrådskontoen endnu, udover de 500 til 
Brugeravisen. 

Nye folk i huset: 
 
 

Gennemgang 

Husmøde: 
 

Rygeskuret og rengøring er sat på som punkt af Johanne. 
Derudover skal oplysning om ’Trampolinen’ på Springbrættet på, ved 



 Hanne J. 
Samt afsked med Rikke og præsentation af ny afdelingsleder. Rikke 
giver kage. 

Brugerrådsmøde: 
 
 

Sidste møde blev aflyst, der arbejdes pt. på at få fastlagt et nyt. 
Det er en udfordring at der ikke rigtig er nogen, som melder punkter 
ind til Brugerrådet. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Næste møde: 
 

Bliver midt i maj. Hanne tjekker med den nye afdelingsleders kalender 
og finder en tid. 

Evt. Nyt fast punkt til dagsordenen: Orientering fra ungegruppen. 

 


