Referat for husmøde 6. marts 2018, kl. 12.30.
















Valg af ordstyrer: Jan
Valg af referent: Peter
Sang: ”I sne står urt og busk i skjul”, nr. 17.
Sang til næste husmøde? ”Den lille anemone”, nr. 13.
Fællesspisning på Sason fredag d. 6. april 2018. Ingen aftenåbning i huset, begge
personaler er på Sason. Begge personaler følger med på Sason, så huset er lukket mens de
er på Sason.
Gavekasse. Find Hanne og betal, når hun er her.
Nyt fra grupperne (pakkeri, bageri, skilte, værested, ungegruppe)
o Pakkeri: Har nok at lave. Nogen sygdom, men ellers stille og roligt.
o Bageri: Har haft MUS-samtaler om, hvordan det går. Der var sagsbehandler med fra
kommunen. Der er nok at lave. Vi har haft besøg af fødevarekontrollen. Det så rigtig
fint ud. Vi afvikler resten af ferie. Vi lukker i ugen op til påske.
o Skilte: Intet.
o Værested:
 Går stille og roligt. Begynder med nyt i kreativ – småbeton med en lille
egenbetaling. Det er torsdag formiddag.
 Afslutning med mestringsgruppen i første omgang i mandags. Gruppen fortsætter.
Der kommer nyt opslag. Man kan bytte vagter i § 103, så man kan være med. Snak
med Tina, Bente eller Morten. Man snakker om erfaringer og oplevelser. Personalet
kommer også med skriftligt oplæg. Man kan sætte sig små mål.
 På fredag er der brunch 10.15, og frokost er aflyst. Pris er 20 kr.
o Ungegruppe: Vi hygger med nye PlayStation og brætspil. De er blevet bedre til at
hjælpe med oprydning og madlavning.
Nyt fra BIFOS.
 Vi har haft generalforsamling onsdag 28. februar. Undertegnede blev valgt til både
formand og kasserer i BIFOS.
 Næste stævne er IFS Hjørring badmintonstævne. Stævnet afholdes på torsdag d. 8/3
2018 kl. 11.00-16.00 i Vendiahallen.
 Stævne derefter er Aalborg Cup 2018. Tirsdag d. 17. april 2018.
 Vi skal stadigvæk vænne os til ny struktur i hallen, nu da vi har begge haller.
Nyt fra Venneforeningen. Der er generalforsamling i venneforeningen onsdag d. 14. marts.
Husk at betale kontingent på 100 kr. I må gerne komme så mange som muligt, også gerne
nye medlemmer. Der er sommerhustur i september og tur til Silkeborg i maj.
Nyt fra lokalrådet. Intet nyt. Næste møde er flyttet til 3. april.










Nyt fra brugerrådet. Intet nyt. Der er snart nyt møde. Gitte tjekker om der er arrangeret
nyt møde. Formentlig torsdag 15. marts 2018. Foredrag, hvor man kunne gå sammen i
lokalrådene om arrangement, fx med Lisbeth Zornig.
Nyt fra handicaprådet. Intet nyt. Der har sidst været møde 30. januar 2018.
Nyt fra aktivitetsudvalget. Der er opslag med arrangementer. Smykkeparty var godt og tur
til IKÊA var hyggelig. Påskefrokost 28. marts. Mad udefra med platter. Der skal laves opslag.
Fredag på Sason og påskefrokost.
Nyt fra ledelsen.
 Der er kommet opslag om ny medarbejder. Hun hedder Anette. Hun er god til kreative
ting. Hun starter 9. april. Hun er både i § 103 og 104. Der er fælles rundstykker d. 9.
april. Se opslag på tavlen.
 Gitte informerer om at Bente er syg, og Gitte skal hilse alle.
 Springbrætfestival er 17. maj. Alle i § 103 har fri til at arbejde i parken.
Eventuelt. Jytte plejer at få nåle 3 gange om ugen. Bente var syg, og Michael skulle i BIFOS
mandag og havde ikke tid. Det er væsentligt, at der meldes afbud pga. sygdom eller andet.

