Referat fra husmøde 11.12. 2018, kl. 12.30.








Valg af ordstyrer: Jan
Valg af referent: Peter
Sang: ”Kender i den om Rudolf”, nr. 70.
Sang til næste husmøde? ”I sne står urt og i skjul”, nr. 17.
Gavekasse. Gavekassen lukker, da der kun er 10 medlemmer. Resten af pengene gives til
Venneforeningen. Vi samler ind mange gange alligevel. Ikke alle har råd.
Nyt fra grupperne (pakkeri, bageri, skilte, værested, ungegruppe)
o Pakkeri: Ikke det helt stor nyt, der er meget at se til. Det kører bare. Der skal snart
gøres status. Sanne er i praktik i en måned til efter nytår.
o Bageri: I fuld gang med julebagning, masser at lave, vi råhygger. Sofia er blevet fast
ude hos os, nyt med muffins. Vi har haft besøg af fødevarekontrol, det meste var i
orden, problem med hele bær til blåbærmuffins.
o Skilte: Det kører som det skal. Lidt op og ned.
o Værested: Der er pyntet til jul, der er julestemning, to dekorationsdage tilbage og
julemiddag. Nytårsmiddag, husk at melde jer på.
o Ungegruppe: Det går fremad, der er kommet to nye, de er faldet godt til. Ole vil
hjælpe med at søge fonde, så de kan få lidt penge igen. De har ryddet op i
kælderen, der bliver indkøbt lidt til kælderen. For det meste snakker de, spiller
xboks m.m., og ser TV.



Hvem vander blomster i huset?
 Blomster drukner i vand. Kan nogen hjælpe med at finde ud af, hvem der
overvander? Vi må smide blomster væk, da de er druknet. Vi sætter seddel op med
minus blomster vanding.



Håndtering af vasketøj.
 Anette forklarer om regler vedr. vasketøj. Husk at tage handsker på for at beskytte
mod bakterier. Husk at vaske hænder især tummelfingeren, hvis man har nyst eller
andet. Slut af med at spritte af. Hænder skal være tørre før man spritter. Sættes på
til næste møde.



Idræt i sundhedshuset fremover.
 Vil høre om der er flere, der vil deltage i motion. Det er gratis, så det er vigtigt, så at
vi kan beholde vores tid.



Nyt fra BIFOS:
 Vi har været til Julestævne i Hjørring 3/12. Vi skal have BIFOS julefest i morgen
12/12 kl. 17.00 på Hedebo. Der er julefodbold på fredag 14/12 i Ålborg.



Nyt fra Venneforeningen.
Vi har fået legat på 5000 kr.



Nyt fra lokalrådet.
 Vi arbejder videre med Niarn. Vi har fået arv på 10.000. Det koster 25.000 kr., så vi
holder det som fællesarrangement, så alle bidrager. Det bliver en gang i foråret på
Springbrættet. Bageriet sælger kage m.m. Niarn har været rapper, og har været ude
i voldsomt alkoholmisbrug. Foredrag handler bl.a. om at finde tilbage til et
almindeligt liv. Alle opfordres til at komme.
 Vi har penge tilbage i lokalrådet. Vi vil gerne have chokolade- og kaffeautomat, da
det har været efterspurgt. Hanne undersøger. Vi må gerne komme med andre
forslag.



Nyt fra brugerrådet.
 Vi har spurgt vedr. maden, der er sat ned til 30 kr. Borgere må gerne lave oplæg
om, hvad man er utilfreds med. Johanne, Carsten, Ulla og Ole sætter sig sammen.
Ole tager teten.



Nyt fra handicaprådet.




Der har senest været møde i rådet 3/12, hvor årets handicappris også blev uddelt. Det blev
Signe Østergaard Nielsen for hendes arbejde med handicapsvømning i svømmeklubben
Søhesten i Hjallerup.
Det er politisk besluttet at sammenlægge opgangsfællesskaberne på Thorvaldsensvej.
Sammenlægningen medfører, at der fremadrettet er én ledelse og én fælleslejlighed, og at
der indføres differentierede takster, samt at der sker en bedre udnyttelse af ressourcerne
samt kvalificering af det faglige indhold i tilbuddet. Tilbuddet har fremover tre takster + en
udslusningstakst, hvorefter støtten leveres. Der er udarbejdet en ny servicedeklaration for
tilbuddet.

 Kvalitetsstandarderne på det specialiserede voksenområde er blevet revideret.
Kvalitetsstandarder skal revideres én gang årligt. Der er bl.a. udarbejdet nye standarder for
længerevarende botilbud SEL § 85 og ABL § 105, længerevarende botilbud SEL § 108 og
socialpædagogisk støtte SEL § 85 (førhen benævnt bostøtte). Handicaprådet ønsker
ledsagelse i forbindelse med § 108 længerevarende botilbud undersøgt i forhold til en
principafgørelse i ankestyrelsen. Indenfor socialpsykiatrien gælder det § 108 for boform
Hedebo, hvor forholdet omkring ledsagelse undersøges.



Nyt fra aktivitetsudvalget.
 Vi skal til på tur i morgen til Ålborg, og se julemarked og Salling rooftop. Vi mødes
8.50, andre møder på banegården 9.10. Husk penge til transport. Vi går til midtbyen
og Salling rooftop. Der er udstilling på rådhuset, som vi skal se. Boder åbner kl.
11.00. Frokost er kl. 12.00. Vi spiser hos kniv og gaffel. Vi tager tog 15.12. Nogle
tager tog 14.22.
 Der er julemiddag og nytårsmiddag.
 Efter nytår, skal der laves planer for tur til Viborg m.m.



Nyt fra ledelsen.
 Lars Bisgaard, som er politikker, har været i praktik. Vi må gerne benytte lejligheden
til at snakke med ham. Lars synes, det her været fantastisk. Vi er gode mennesker,
spændene at se hvad vi laver. Fint, når man skal træffe beslutninger på området.
Handelsstandsforening vil gerne samarbejde vedr. sindets dag.
 Vedr. at modtage nye i huset. Vigtigt, at vi er gode til at byde folk velkommen i
huset. Det kan være borgere der modtager bostøtte, som kan indsluses i
værestedet. Borgere skal huske på at tage godt imod alle. Der er mange, der sidder
hjemme, og som har brug for tilbuddet.
 Lilleskole for voksne. Mestringsforløb har været brugt godt, det fortsætter til
foråret. Gitte vil gerne have ønsker. Fx selvtillidstræning, men dette er emne
indenfor mestringskursus. Kurser kunne måske være et andet tidspunkt fx om
eftermiddagen. Begge kurser er formiddag. Det kunne være efter 14.00. Vi summer
om det, og hører brugere, der ikke er her i dag.
 Michael har været på kursus i at klippe video fra telefon. Vi filmer til Facebook. Sig,
hvis I ikke vil filmes. Vi filmer til alle arrangementer. Hjemmeside for DBH går i gang
til januar, februar. Visiterede skal underskrive erklæring om, at video og billeder
må optages. Man kan altid sige fra, hvis det ikke er ok en dag. Gitte kommer med
papirer.
 Kandidater til virksomhedspraktik. Helle uddannet i beskæftigelsesterapi skal være
her mandag og torsdag 9.00-12.00.
 Fødevarekontrollen har været her. Vi har fået fin rapport, vi beholder vores smiley.
Godt, at vi har fået nyt køkken i værested. Det gælder kun værestedets køkken.
 Gitte V. har været på temadag om virtuel reality, som fungerer ved at man tager en
brille på, og derved kan opleve og bevæge sig i et nyt univers. Man kan få
oplevelser, og spille spil. Kan også bruges i behandling. Der er programmer til at
træne fx at køre med bus m.m. Der arbejdes på at få VR i huset. Kommer til at være
på Springbrættet. Vi kan arrangere tur til Springbræt en gang om uge.

 Vedr. frivillige. Susan og Sussie er stoppet. Man vil gerne høre om arrangementer
vedr. frivillige. Michael sidder i gruppe vedr. frivillige. Vi skal melde ind, hvad vi
kunne tænke os. Der laves opslag af Pia. Snak sammen. Gitte Velling vil arbejde med
Michael om frivillige.
 Der arbejdes med åbent hus dag, hvor alle i bostøtten inviteres. Man kan booke
praktikdag med støtte fra medarbejdere. I forår omkring marts.
 Esther foreslår pårørendedag, det er god ide. Aktivitetsudvalget arbejder med det.
 Der kommer nyt ugeprogram for forår 2019. Vi vil gerne have forslag fra brugere.
Pia laver opslag. Tænk over det i den næste uges tid vedr. ideer.


Eventuelt.
 Pakke til julemiddag til 15-20 kr. Johanne køber ekstra gaver.
 Mulighed for kurser indenfor § 103, kom med oplæg.
 Carsten spørger om billardbord. Man kan ikke bruge det for nuværende.
Aktivitetsudvalget ser på det. Det sættes på til næste husmøde.
 Fejl vedr. dato for sommerhusmøde. Det er 10. januar.
 Man må gerne tage pænt tøj på ved nytårsmiddag for at gøre det lidt særligt.

