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Referat fra husmøde 12. november 2019 kl. 12.30. 

 

 Valg af ordstyrer: Jan 

 Valg af referent: Peter 

 Sang: ”Regnvejrsdag i november”, nr. 31. 

 Sang til næste husmøde? ”Bjældeklang”, nr. 60. 

 Nyt fra grupperne (pakkeri, bageri, skilte, værested, ungegruppe) 

o Pakkeri: Vi sætter labels på, hvilket er nyt. Vi er mange mennesker, men vi finder 

ud af det. 

o Bageri: Vi får af og til store ordrer, så vi skal smide hvad vi har i hænderne. Selvom 

vi har travlt er det med godt humør. 

o Skilte: Intet. 

o Værested: 

 Der er snart julefrokost med 53 deltagere. Vi går efter at slå rekord på 54. 

Julefrokost åbner 17.30 og vi har åbent til 22.00. Michael laver maden. 

Beskyttet beskæftigelse lukker til middag, så man kan komme hjem og 

komme i orden til fest. Der er mulighed for frokost. 

 Der er udstilling med malerhold i weekenden i den runde pavillon fra 11-16. 

Det er blå kunst udstillingen. Der er fernisering 13.00 lørdag med lidt at 

spise. 

 Vi har fået elite smiley. Man skal være opmærksom på, at temperaturen er 

rigtig i køleskabe. Temperatur falder når fx vand kommer i køleskab. Ikke for 

mange i køkkenet. Der er kommet priser på smør og ost til eget rundstyk. 

Ost to kr. og smør en kr. 

 Der er Gade og Juul smykkeparty 5. december. Der kommer seddel op. 

 Juletur til Ålborg 13. december midt eftermiddag, så vi kan se lys og få 

aftensmad. Venneforeningen giver 100 kr. og lokalrådet giver også noget. 

Der kommer opslag. Der er mest stemning for midtbyen. 

o Ungegruppe: Fint fremmøde på 10-12 stykker. De er begyndt at gøre rent i 

rygerummet. En meget aktiv gruppe pt. 

 Nyt fra BIFOS: 

 Vi har afholdt vores stævne onsdag 30. oktober. Det var i det store hele vellykket 

med 95 deltagere, hvilket vistnok er rekord. 

 Der er julestævne i Hjørring torsdag d. 5. december 2019. 

 Vi holder vores julefest onsdag 11. december på Hedebo. 

 Nyt fra Venneforeningen. Vi giver beløb til Ålborg tur. 
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 Nyt fra lokalrådet. Der er valg til lokalrådet på husmøde 4. februar 2020. Der kommer 

opslag op, hvor man kan skrive sig på. Vedtægter hænges op, så man kan se, hvad man kan 

få indflydelse på. Johanne og Hanne genopstiller. 

 Nyt fra brugerrådet. Intet. 

 Nyt fra handicaprådet.  

 Der var senest møde tirsdag 5. november. Modtager af årets handicappris blev 

udpeget, som bliver oprakt på rådhuset tirsdag 3. december. 

 Der blev gennemgået metoden Critical Time Intervention (CTI). En kritisk 

overgangsfase kan eksempelvis være en borgers flytning fra botilbud til egen bolig 

eller udskrivelse fra længerevarende psykiatrisk indlæggelse. Metoden er 

kendetegnet ved, at bostøtteindsatsen er tidsafgrænset til en periode på ni 

måneder og opdelt i tre faser med aftagende intensitet af støtte. Formålet er at 

understøtte borgeren i at blive så selvhjulpen som muligt ved at overdrage 

bostøttemedarbejdernes opgaver og ansvar til borgeren selv og dennes netværk og 

civilsamfund. 

 Der var også punkt om status på sammenlægningen af opgangsbofællesskaber på 

Thorvaldsensvej. Man mener at tilbuddet er velfungerende. Der er fælles ledelse og 

bedre udnyttelse af ressourcer. Målgruppen har også efterlyst fælles aktiviteter, 

hvilket er positivt, og afkræfter bange anelser om at tilbuddet ikke ville fungere 

med forskellige målgrupper. 

 Jeg havde selv punkt om enkeltmandsprojekter på for at få lidt mere oplysning om 

disse meget dyre tilbud, som kan have indflydelse på besparelse fx i Det Blå Hus. 

Der blev redegjort for, at der er tale om borgere med komplekse problemstillinger i 

skærmede tilbud, som kan være midlertidige eller længerevarende. Man søger at 

opnå stordriftsfordele ved at placere borgerne sammen på en matrikel, hvor de 

enkelte borgere er skærmet af fra andre borgere. I Brønderslev kommune kan 

nævnes eksempelvis Polaris og Stenumgård. Meget komplekse sager købes hos 

regionen. Refusion fra staten er 25 % af udgiften, som ligger mellem 1.070.000 kr. – 

2.009.999 kr. og 50 % af udgiften som ligger fra 2.010.000 kr. og opefter. Ole 

Jespersgaard oplyser, at enkeltsager er stegt med 25 millioner de sidste 2 år. 

Dyreste sag koster 6 millioner med 16 ansatte. 

 Johanne spørger til gruppebostøtte, som pt. er startet op her i huset. Om der så 

spares på individuel bostøtte. Johanne kender til sager, hvor det er sket. Ole siger at 

besparelse på bostøtte gælder måske 150.000 kr., så det har minimal betydning i 

forhold til enkeltsagerne. Det er ikke altid klogt at fratage bostøtte, da det kan 

medføre fx indlæggelse, eller at funktionsniveauet falder, så det bliver dyrere at 

rette op på bagefter. 

 Nyt fra aktivitetsudvalget. 

 Vi har julefrokost 
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 Lions kommer 4. december over middag med fællessang.  

 Julemiddag 20/12, nytårsmiddag 3/1. 

 Juledekorationer 21/11, 28/11 hele dagen. Man kan lave dørdekorationer, 

kirkegårdspynt og adventskranse. 19/12 dekorationer også hele dagen. Man må 

gerne melde sig til, så Bente har en fornemmelse for, hvor mange materialer, der 

skal bruges. 

 Nyt fra ledelsen. Temadag 29/1 for alle. Det gælder om den fremtidige aktivitetsplan. 

Personalet vi vil gerne have input til ændringer m.m. 

 Eventuelt.  

a) Der blev drøftet en sag mellem nogle af brugerne, der var dog tale om en 

misforståelse. Så det blev løst på en god måde. 

b) Vedr. toiletter. Personalet bruger brugernes toiletter, men brugerne må ikke bruge 

personalets toilet. Personalet vil være opmærksomme på det. Man kan også bruge 

toilet i bageriet, når de har lukket. Gitte Velling oplyser, at alle må bruge husets 

toiletter efter behov, med undtagelse af toilettet ved kopirummet. Dette toilet må 

udelukkende bruges af personalet, hvilket er begrundet i krav fra 

Arbejdsmiljøloven. Beslutter personalet sig imidlertid for SELV at benytte andre 

toiletter (hvilket i nogle tilfælde kan være lettere eller hurtigere), så står det dem 

frit for. 


