
Side 1 af 2 
 

Referat fra Husmøde i Det Blå Hus 

Tirsdag, den 5. februar 2019, kl. 12.30. 

 

 Valg af ordstyrer: Jan 

 Valg af referent: Peter 

 Sang: ”I sne står urt og i skjul”, nr. 17. 

 Sang til næste husmøde? ”Jeg plukker fløjlsgræs”, nr. 11. 

 Madbilletter kommer fremover til at koste 300 kr. for 10 billetter (dvs. ingen rabat ved 

merkøb). Johanne og Ulla har på baggrund af deres skrivelse til Inga og Social- og 

Sundhedsudvalget haft møde med Gitte og Inga. Dette med ønsket om, at prisen for 

middagsmad igen bliver kr. 35,- fremfor 30,-.  

Det er aftalt, at personalet holder regnskab med indkøbs-overfor salgspris, da regnskabet 

skal balancere (altså skal der ikke tjenes på maden, men heller ikke være udgifter hermed). 

Alle bedes i løbet af den næste måned tage stilling til, om de synes maden kvalitativt er 

som ønsket og om portionerne er store nok – disse vurderinger skal meldes tilbage til 

Johanne og Ulla, der har et opfølgningsmøde med Gitte og Inga.  

To portioner koster dobbelt (men man kan sandsynligvis godt få flere kartofler, hvis der er 

flere tilbage). Den mad der ikke kan gemmes fra fredag aften må borgerne gerne få med 

hjem – resten fryses ned.  

 Nyt fra grupperne (Pakkeri, Bageri, Skilte, Værested, Ungegruppe) 

o Pakkeri: Der er løbende omfattende og spændende arbejde, 19.000 stk. foldere til 

teatret er foldet. En ordre på logo til børne MPG. Ellers sædvanlige opgaver. 

Julefrokost i nærmeste fremtid. Tak for hjælp fra folk i værestedet til store 

projekter med kort deadline. 

o Bageri: Vi har travlt, men tid til hygge og sjov. Der er ikke vildt meget, så vi kan 

trække vejret. Mette Frederiksen (formand for Socialdemokratiet) var på besøg i 

Cafe Kox, hvor hun udtalte at deres romkugler (lavet af Det Blå Hus) var de bedste 

romkugler i Danmark. 

o Skilte: Som vanligt. Intet nyt. 

o Værested: Dejligt værested. Mangles der sodavand, så må alle gerne hente 

sodavand ude i skuret. Forslag om sedler med opgaver til alle fredag aften, da det 

er de samme, der laver det hele. Nyt program for værested. Pia takker for at vi har 

taget godt imod det. Mestring om eftermiddagen. Fedt at være til motion om 

torsdagen. Tag nogle nye med. Filmklub går godt. Niarn er booket til 28/8 på 

Springbrættet 17.00-18.30. Fortæller om sin tid som rap sanger og om sit misbrug 

af stoffer og alkohol. Det er kun for socialpsykiatrien, ikke borgere på 
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Springbrættet. Der er plads til 100. Foredrag er gratis for borgere i DBH. Der er ikke 

taget stilling til om foredraget eventuelt ved lav tilmelding skal udbydes eksternt.  

o Ungegruppe: De hygger sig og gruppen er harmonisk sammensat. Der kommer også 

flere til fredag aften. Ungerum i kælderen er blevet rigtig hyggeligt. 

 Nyt fra BIFOS: Vi afholder generalforsamling onsdag 27. februar 2019 i cafeen på Hedebo. 

Næste stævne er badmintonstævne i Hjørring torsdag d. 07.03.19 kl. 11.00-16.00 

 Nyt fra Venneforeningen. Viborgtur med DBH Tid: 9/4-12/4 2019. Tur til Tyrkiet med DBH. 

Tid: 29/5-5/6 2019. Sommerhustur med DBH i Rubjerg: Tid: 2/9-6/9 2019. 

Generalforsamling i marts måned. Der er bestyrelsesmøde i morgen onsdag. 

 Nyt fra Lokalrådet. Kostpris for mad (se ovenfor) og foredrag med Niarn, men intet ellers. 

 Nyt fra Brugerrådet. Møde i december. Der blev snakket madpris. 

 Nyt fra Handicaprådet. Der var ikke noget med relevans for socialpsykiatrien på seneste 

møde. 

 Nyt fra Aktivitetsudvalget. Viborgtur. Der er færdigt program, men vi får det ikke at vide, 

da vil skal gå og være spændt. 5/3 er der møde om Viborgtur. 

 Nyt fra ledelsen. Vi holder åbent hus på torsdag. Der kommer 15 deltagere – primært 

myndighedspersoner, visitatorer, koordinatorer m.m. Merete og Johanne fortæller om 

henholdsvis §103 og værested. Gitte viser rundt i de forskellige afdelinger, men det er 

gerne brugerne, der skal fortælle om DBH. Alle møder ind på arbejde, det er rigtigt fint. 

 Eventuelt. 

a) Tak for lækker chokolade fra Johanne, der donerede julegodter. 

b) Esther vil høre om den ugentlige madplan, kan komme på opslagstavlen om 

fredagen. Personalet bestræber sig på det. 

c) Esther vil gerne have, at tomme sodavand lægges i spanden. Folk skal huske at 

rydde op efter sig selv. 

 


