Referat fra Husmøde i Det Blå Hus
Tirsdag, den 16. oktober 2018, kl. 12.30







Valg af ordstyrer: Jan
Valg af referent: Peter
Sang: ”De nære ting” nr. 36.
Sang til næste husmøde? ”Spurven sidder stum bag kvist”, nr. 16.
Gavekasse. Intet.
Nyt fra grupperne (Pakkeri, Bageri, Skilte, Værested, Ungegruppe)
o Pakkeri: De pakker bøger i lange baner. De har mange ting at lave.
o Bageri: Det kører bare. Vi har gang i mange ting. Vi har travlt. Vi hjælper hinanden.
Cafe kox har travlt, så det smitter af på bageriet.
o Skilte: Carsten har færdiggjort 252 skilte til Aalborg Universitet. Carsten vil gerne
have, at der kommer nye borgere, der kan læres op i skilteværkstedet. Man må
gerne sige det, når nye borgere vises rundt i huset.
o Værested:
 Vi venter stadig på, at vores nye køkken bliver færdigt. Der mangler en
mand fra Svane-køkkener til de sidste udbedringer af fejl inden opsætning af
opvaskemaskine og installering af ting i skabe og skuffer.
 Det er nu blevet en mulighed med beskyttet beskæftigelse (SEL §103) i
køkkenet. Flere borgere har allerede udtrykt ønske herom. Dette tilbud
rummer mange forskellige opgaver, såsom bestilling af varer og madlavning.
Gitte Velling har vedtaget, at aflevering af dåser bliver en opgave, der løses
af SEL §103 - køkken. Johanne køber stadig sodavand. (HUSK: At tømme
dåserne, inden de smides i spanden. Sofia foreslår at skylle dem med vand).
 Fredag aften. Der kommer mange borgere - op til mellem 20 og 30. Vi er
gode til at hjælpe hinanden med mad og opvask. Man kunne evt. forlænge
aftenen med en kop kaffe og et spil, så alle ikke går efter maden. Reminder
vedr. deadline for tilmelding torsdag kl. 16.00. Dette for at undgå, at
personalet skal handle igen, fordi der er 10 der tilmelder for sent. Det er
personalet, der vurderer om enkelte kan komme med, hvis de har glemt at
melde til rettidigt. Pris for menu sættes på seddel af Michael. Vi skal huske
at lægge menuer på Facebook. Pårørende og gæster må gerne inviteres med
til spisning fredag aften.
 Kreativ begynder at lave juleting og gaver.
 Jytte roser Bente for hendes NADA og opfordrer til, at endnu en
medarbejder uddannes hertil.
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o Ungegruppe:
 Det går fint, flere nye borgere kommer til. Der kommer ca. 8-10 til spisning,
mens andre kommer lidt senere. Fint, at man snakker om fælles julefrokost,
så vi kan få flere generationer integreret i det sociale fællesskab.
Ungegruppen vil tillige gerne afholde egen julefrokost, eventuelt med
bowling.
Nyt fra BIFOS:
 Vores eget stævne bliver mandag 29. oktober i Brønderslev Hallen. Seneste
tilmelding er mandag 22. oktober inden kl. 12.00. Pris for aktive er 125 kr. og for
heppere er prisen 100 kr. Man må gerne komme og se på, men så kan man ikke
spise. Peter sender program til Pia midt i næste uge, der hænger det op i
Værestedet.
Nyt fra Venneforeningen.
 Tur til Viborg den 9.-12. april 2019 med 2 personaler til 3 overnatninger. Skriv jer
endelig på, så vi har en ide om, hvor mange værelser vi skal have bestilt.
 Tur til Tyrkiet forår 2019.
Nyt fra Lokalrådet. Intet nyt.
Nyt fra Brugerrådet.
 Intet nyt. Der har senest været møde den 22. august 2018. Næste møde bliver
onsdag 5. december 2018.
Nyt fra Handicaprådet. Intet nyt. Seneste møde var 14. september 2018.
Nyt fra Aktivitetsudvalget.
 Der er lavet et opslag med juleaktiviteter. 16. november er der julefrokost – sæt
allerede nu kryds i kalenderen. Der er opslag på tavlen, og der kommer mere info,
når de enkelte arrangementer nærmer sig.
 Der er smykkeparty i morgen kl. 13.00 (Gade & Juul). Vi vil gerne have hjælp til at
gøre klar med borde og kaffe.
Nyt fra Ledelsen.
 Vedr. Sindets dag. Gitte V. har meldt sig på til at være ledelsesmæssig tovholder til
arrangementet i 2019. Hun opfordrer både borgere og personale til at deltage i en
arbejdsgruppe. Ideer til dagen er blandt andet, at det bliver holdt nede i byen.
Eventuelt.
 Carsten spørger, hvorfor retningslinjerne omkring tilmelding til spisning om
fredagen er væk. Grunden til det er, at de ikke er aktuelle mere.
 Rygerne opfordres til at rydde op og tørre bordet af i rygeskuret. Alle skal være
ansvarlig for det … også Ungegruppen.
 Der er kommet et nyt psykologtilbud udbudt af Ungecentret til unge ml. 18-30 år,
hvor man kan bevilges et par timers samtale ved en psykolog. Der er afsat 600.000
kr. til formålet.
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