
Referat for husmøde 12. december 2017, kl. 12.30. 

 

 Valg af ordstyrer: Jan 

 Valg af referent: Peter 

 Sang: ”Bedste blev kørt over af et rensdyr” nr. 62. 

 Sang til næste husmøde? ”Sneflokke kommer vrimlende” nr. 18 

 Oprettelse af SIND lokalforening i Brønderslev kommune. 

 Sind vil etablere lokalforening. Der er infomøde 9/1 i Dronninglund og 11/1 i 

Brønderslev. Det er vigtigt, at vi støtter op om det, da der er mange muligheder 

med SIND. I Frederikshavn har de lilleskole med bl.a. psykoedukation. De arrangerer 

mange ture og arrangementer. Der vil være samarbejde med DBH. Det skal ses som 

et supplement til DBH. 

 Gavekasse. 

 Intet. Hanne er her ikke. Vi ser tiden an mht. hvem der skal have gavekassen 

fremover. Johanne tager det op igen. 

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

o Pakkeri: Vi har travlt, da vi har fået flere firmaer, og nye ansatte. Julefreden er dog 

ved at sænke sig. 

o Bageri: Vi har travlt. Vi håber det bliver mere stille i det nye år. Vi laver kransekage 

m.m. 

o Skilte: Intet.  

o Værested:  

 Orientering om betaling af mad. 35 kr. for mad og 5 kr. for sodavand. Vi skal 

huske at betale også for ost og marmelade 5 kr. Vi laver en prisliste. Frokost 

med rester bliver om torsdagen til 25 kr. Fra nu af er det 35 kr. for et måltid 

og ikke genopfyldning. Vi skal huske at skrive os på til mad senest dagen i 

forvejen. 

 Brugeråbent. Det er ikke muligt at have brugeråben fx om søndag. Kun i den 

almindelige åbningstid. Vi får et svar fra Gitte vedr. en begrundelse. 

 Fællesarrangementer i huset. Ønskes det, at personalet deltager? Hvor 

vigtigt er det at hele personalet deltager? Til julefest og sommerfest. 

Johanne synes det er hyggeligt, når alle personaler deltager. Men det er 

også vigtigt der er åben om fredagen. Måske kunne man holde brugeråbent 

om fredagen. Det tages med til Gitte V. og tages op til næste husmøde. 

Charlotte var ked af at der ikke var fællesspisning i fredags, da vi var i 

Frederikshavn. 

 Der er ikke ret mange i værestedet om eftermiddagen. Det kan være at der 

ikke sker noget. Der kunne arrangeres en spileftermiddag. Det kan prøves 



igen. Det kunne være mandag eftermiddag, hvor der er personale. Det skal 

ikke kobles op på et bestemt personale, da det så løber ud i sandet, hvis 

vedkommen ikke er der. Det kan også være brugerne, der står for det. Vi 

laver et opslag med forslag til aktiviteter. 

o Ungegruppe: 

 Husmøde i ungegruppen. Første tirsdag i måneden. Martin sidder i 

lokalrådet, så han kan tage ting med. Dog er han i praktik pt. Vi prøver at 

motiverer de unge til at deltage fredag aften. 

 Nyt fra BIFOS: 

 Vi har været til julestævne i Hjørring, mandag 4. december. Vi har haft julefest på 

Hedebo i går. Der er julefodbold i Ålborg fredag 15/12. 

 Sidste træning er onsdag 20/12 i Kom-I-Form. Og første træning i 2018 er svømning 

tirsdag 2/1 2018. 

 Vi hører Kom-I-Form om måske at få flere tider i Kom-I-Form til måske et mindre 

gebyr. Der er også træning i Sundhedshuset om torsdagen. Måske et tilbud til alle. 

 Nyt fra Venneforeningen. 

 Vi har sponseret tur til Frederikshavn. Vi så på julebelysning, der var lidt skuffende. 

Johanne er skuffet over kinesisk restaurant. Der var ikke plads nok og maden var 

lidt skuffende. De lukkede butikker allerede 17.30. Men alt i alt havde vi en god tur. 

Vi var 17 mand af sted. 

 Nyt fra lokalrådet. 

 Vi har brugt penge til at købe duge. Hvor mange penge har vi tilbage? Conny sender 

det i løbet af i dag. Det bliver opgjort først i januar. Der skal være en der er 

økonomiansvarlig i lokalrådet. 

 Nyt fra brugerrådet. 

 Vi er ved at opdatere vedtægter. Vi skal have samarbejde med de andre lokalråd, så 

vi kan få ideer fra hinanden. 

 Nyt fra handicaprådet.  

 Sidste møde var 4/12, hvor handicapprisen også blev uddelt. Det blev tidligere 
formand for handicaprådet Elly Henriksen, der fik prisen. Johanne Knudsen fra Det 
Blå Hus var også indstillet ligesom 4 andre. 

 På møde 4/12 var der punkt vedr. vejledning til at håndtere borgernes seksualitet 
på handicap og psykiatriområdet. Det vedrører dels, hvordan personalet skal 
forholde sig til og støtte borgeren, og dels en beredskabsplan i forhold til seksuelle 
overgreb og krænkelser. 

 Der var også punkt vedr. orientering om Handicap og Psykiatris nye pjece 
”Retningslinjer for håndtering af borgernes økonomi i botilbud og ved 
socialpædagogisk støtte”. Det drejer sig bl.a. om, hvordan medarbejdere skal 
hjælpe borgere på botilbud og ved socialpædagogisk støtte i at håndtere borgernes 
egen økonomi. 



 På møde 14/11 var desuden punkt om ændret praksis for borgeres betaling for 
buskørsel i botilbud. Ankestyrelsen har bestemt at borgere fremover ikke skal 
betale for kørsel i botilbuddets busser. På psykiatriområdet betyder det, at der ikke 
længere må opkræves betaling fra beboerne for kørsel med Hedebos bus. Indtægt 
på ca. 11.000 kr. fra beboerne skal nu dækkes ind via taksten, som kommunen 
betaler for opholdet. 

 

 Nyt fra aktivitetsudvalget. 

 Julemiddag og nytårsmiddag. Vi kunne holde bankospil til julemiddagen. Det koster 

50 kr. for både julemiddag og nytårsmiddag. Michael laver maden. 

 Nyt fra ledelsen. Intet. 

 Eventuelt. 

 Man kan ikke så godt komme rundt med kørestol og rollator. Hvordan kan vi gøre 

DBH mere handicapvenligt? Vi kunne flytte kommoder på gangene. 

 Der skal ryddes op i garderoben. Regntøj, gamle jakker m.m. 

 Der er fin artikel om DBH i bladet ”Juleshopping i Brønderslev”. Man opfordres til at 

læse det. 

 Brugeravisen er et fint blad. Man opfordres også til at læse brugeravisen. 

 


