Referat af husmøde 10. februar 2016, kl. 13.00
Valg af ordstyrer: Ulla
Valg af referent: Hanne S
Sang: Sneflokke kommer vrimlende
Sang til næste husmøde: Hvor skoven dog er frisk og stor
Gavekasse: Intet
Nyt fra ledelsen: Der er nu 2 områdeledere på handicap/psykiatri, der kigges aktuelt på om måden
afdelingslederne er fordelt på hænger sammen.
Nyt fra grupperne:
Pakkeri: travlt, nye varer og ting der skal læres. Bageri: Travlt Skilte: - Værested: Vi holder loppemarked,
ting på billardbordet samt gamle kontorstole fra kreativ (stolene kan fås for 25 kr.) Der kører hæklekursus
og Ole starter et male- og kreativkursus om mandagen fra den 22. feb.
Hanne og Michael skal på NADA kursusmandag til onsdag i næste uge, begge vil gerne have nogen at give
NADA derefter. Ungegruppe: Bifos: Der er generalforsamling mandag klokken 17.00 på Hedebo. Aalborg Cup 5. april – senere kommer
idrætsfestival
Lokalrådet: Der har ikke været holdt møde
Handicapråd: Der blev holdt møde 20. januar 2016. Fokuspunkter: revurdering af ledelsesstrukturen,
etablering af gruppebostøtte, sættes aktuelt i gang inden for handicap, men kommer evt. på
socialpsykiatriens område senere og endelig var der status på flerårsaftalen som løber fra 14 til 17, svært at
holde budgettet.
Aktivitetsudvalget: Der arbejdes på en shoppetur til marts, en Sverigestur til maj, det bliver for tiden
afklaret om der kan deltage et personale og en tur til enten Tordenskjolddagene i Frederikshavn eller
Middelalderdage på Voergård Slot.
Under sommerhusturen til september bliver der lavet en tur til Blokhus for at besøge de, der er i
sommerhus.
Husk der er en ideseddel på tavlen
Evt. Det undersøges om vi må tage døren til garderoben af.
Rejseforeningen sættes på som fast punkt fremover. Der holdes generalforsamling 16. marts, medlemskab
skal koste 100 kr. om året. Betaling for sommerhusturen senest 1. juli. Odd Fellow har skænket
rejseforeningen 2000,- kr.

