Referat af husmøde 11. november 2015, kl. 13.00
Valg af ordstyrer: Johanne
Valg af referent: Hanne S
Sang: ”Regnvejrsdag i november”
Sang til næste husmøde: ”Kender I den om Rudolf”
Præsentation af frivillige: Bertel fortalte om sig selv, han vil komme og lave mad mandag formiddag.
Derudover starter Kjeld hver anden tirsdag
Diverse oprydning: Stram op med oprydning, ved frokost aftales hvem der laver kaffe og hjælper i dag.
Har nogen lyst kan man byde ind på at rydde op f.eks. i spillene og i kreativ her i den kommende tid.
Julefrokost: Det er den 27. november, sidste tilmelding den 8. Se opslag.
Pynt og borddækning: Henrik, Bodil og Steen
Opgaver fordeles evt. med sedler på bordene. Jane hjælper Yvonne med liste.
Jule/nytårsmiddag: Lokalrådet har vedtaget at dække middag 23. december, så egenbetaling bliver på 50,Nytårsmiddag planlægger vi senere her giver lokalrådet 500,Juletur 9/12: Der blev orienteret om turen, se i øvrigt opslag
Brug personalet: Hanne S. opfordrede til at alle husker personalet er her for at være til rådighed for
brugerne, det er vigtigere at der bliver tid til en snak end de praktiske opgaver. Så en stærk opfordring til
ikke at holde sig tilbage.
Det blev italesat at det er svært, når man nu kan se personalet løber stærkt, og at det ser ud som der ikke
er personale nok.
Vi snakkede om hjælpsomhed og at det både er vigtigt. Vi hjælpes ad og at der plads til de dage man ikke
magter noget, men bare har brug for at være.
Ønsker til restpenge:
Husmødets indstilling er, at pengene skal bruges på en måde, så de er til glæde for flest mulige brugere af
hele huset, konkret i prioriteret rækkerfølge:
Penge til feriefonden
Stole til kreativ
Havebord
Kørestol

Dette undersøges nu (ansvarlig Hanne S i samarbejde med lokalrådet), mens der prøves at tage hensyn til
fordelingen mellem 103 og værestedet, så flest muligt får glæde af pengene. Der vil blive brugt penge til
juletur og julefrokost fra dette beløb og evt. også jule- og nytårsmiddag.
Yvonne og Bente undersøger muligheden af på anden vis at få nye stole til pakkeriet.
Gavekasse: Intet
Nyt fra grupperne:
Pakkeri: travlt, haven er efterårsklar. Bageri: Travlt, fælles hjælpsomhed, hovedleverandør til Cafe Kox,
Jane er ansat på kontoret 11 timer. Skilte: 280 skilte bestilt i går. Ungegruppe: -. Bifos: -. Lokalrådet:
Lokalrådet drøftede på sidste møde sin bekymring for værestedet og om det hele hænger sammen.
Brugerrådet: Holder møde samtidig med os. Handicapråd: - Aktivitetsudvalget: Er nævnt under andre
punkter. Ledelse: Evt. En gruppe brugere fra huset har besøgt TV2nord, og de tror, at de kommer og laver en historie om
nedskæringerne og bekymringerne i huset. Der bliver oplyst, når det vides mere om, hvornår de kommer.
Næste husmøde bliver pga. diverse arrangementer første onsdag i december.

