Referat fra husmøde 17.9.2019, kl. 12.30.









Valg af ordstyrer: Jan
Valg af referent: Peter
Sang: ”Nu falmer skoven trindt om land”, nr. 1.
Sang til næste husmøde? ”Kvinde min”, nr. 28.
Nyt fra grupperne (pakkeri, bageri, skilte, værested, ungegruppe)
o Pakkeri: Der kommer ny medarbejder i morgen, han hedder Christoffer. Vi har fået
hæve-sænke borde i kreativ. Vi har fået arbejde fra nyt firma Green. Møde i
arbejdsgruppe om høstfest 24/10. Der er bestilt buffet fra slagter Krabbe.
o Bageri: Morten skal sygemeldes, så vi lærer Anette op til at tage over. Vi har det
sjovt, og det kører som det plejer.
o Skilte: Intet.
o Værested:
 En kande kaffe kl. 13.00 foreslår Johanne, hvis der er folk der dumper ind.
Laugi vil gerne lave kaffe inden han går, samt også koge vand til NADA te.
 I kreativ skal folk tage deres sager med hjem, da vi snart er færdige med at
rydde op. Bagefter vil der være plads til folks nye projekter. Hvis man ikke
sætter navn på ting, så bliver de smidt væk indenfor en uge.
 Der har væres arbejds- miljøkonsulent om rundering og fysisk arbejdsmiljø.
Forhold var OK. Men der bliver ikke adgang til personalekontor fremover
pga. fortrolighed om brugernes data på papirer og Pc’er. Man kan stå i
døren og banke på for at snakke med personalet. Regninger, bonner m.m.
kunne lægges på Peters kontor samt nøgleskab. Skriv ferie med notits til
kalender på kontoret. Bente og Tina skal lave styr på kontor. Hvad laver
personalet på kontoret? Mange opgaver – de sidder der ikke, fordi de ikke
vil tale med brugerne. På temadag for personale er der lavet udkast til plan
for kontortid, da kontortiden ellers bliver lang, hvis personalet hele tiden
bliver afbrudt. Tider for kontortid bliver synlige. Evt. skilt på døren til
kontoret.
o Ungegruppe: Fin harmonisk gruppe, fungerer godt sammen. Der var ca. 11 sidste
gang. Godt, at vi fik startet ungegruppen. Folk kommer langsomt også i værestedet
om eftermiddagen, men de har også arbejde og uddannelse om dagen. Planlagt tur
til Funcenter i Ålborg 1. oktober 2019.
Nyt fra BIFOS:
 Vi havde et godt stævne i Frederikshavn. Indesæsonen i hallen er startet med volley
og badminton mandag og fodbold onsdag. Her i starten har der dog ikke været så
mange deltagere, men vi regner med, at det bliver bedre efterhånden.
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 Der arbejdes på at lave cykelværksted i det store blå skur. Der bliver samarbejde
med Brønderslev cykelklub, hvor de har et motionshold ”rigtige mænd” for
begyndere, hvor interesserede kan komme med. Her er der fokus på det sociale og
hygge. Ikke-medlemmer af BIFOS kan også komme med. Der er indvielsesfest for
værksted 22. oktober. Der vil være taler, champagne og cykelløb med medalje. Man
kan få lavet ens cykel. Der bliver fastlagt åbningstider. Ved større reparationer kan
man lave aftale med Røde Kors. Pris er ikke fastlagt. Måske skal der bare betales for
materialer. Værkstedet skal drives med frivillige.
Nyt fra Venneforeningen.
 Vi fik overskud på 2.000 kr. ved Niarn arrangement. Vi har fået 5.000 kr. fra Jascha
Fonden. Venneforeningen laver lotteri på Sindets dag. Vi har fået tilladelse fra
spillemyndighed. Der bliver 1000 lodder. Gevinster bliver hæklede ting m.m. Det
skal være nye ting. Vi håber på overskud til Venneforeningen.
 Vi har haft en fantastisk tur i sommerhus trods regn, da vi var i Løkken var der fint
vejr. Det gik godt trods en del indetid. Huset er bestilt tid til næste år. Det kommer
til at blive en uge senere. Vi er på 27-28 person med venteliste, kun 24 kan komme
med. Der var mad hele tiden, man nåede ikke at blive sulten mellem måltiderne.
Der var rygekupe i bilerne!
Nyt fra lokalrådet. Evaluering på Niarn foredrag. Det var rigtigt godt. Vi kunne godt lave et
nyt foredrag. Vi kunne godt være flere deltagere næste gang. Man kunne dele spisetid og
tid til foredrag næste gang.
Nyt fra brugerrådet.
Der har senest været møde 6. juni. Næste møde er tirsdag 24. september i DBH.
Nyt fra handicaprådet.
Der har ikke været møde siden sidst.
Nyt fra aktivitetsudvalget.
 Der bliver tur til basar 26/9. Vi tager tog ca. 9.00 til Århus. Lokalråd giver frokost.
Venneforening giver 1000 kr. til transport.
 Vi har snakket om jul og datoer. Julefrokost 22. november fredag aften. Julemiddag
fredag 20/12. Alle personaler kommer. Der er lukket om aftenen. Nytårsmiddag 3/1
også fredag med åbning om dagen og ikke aften.
 Fåborg tur er planlagt med Pia og Michael. Der vil blive 3 overnatninger. Cirka pris
er 1.500 kr. og lommepenge derudover. Der er seddel på opslagstavlen.
Nyt fra ledelsen. Intet.
Eventuelt.
a. Det er snart Sindets dag, der er kun en måned til. Vi skal være i gågaden med telte
og boder. Formand for Social- og Sundhedsudvalget Martin Bech holder åbningstale
14.00. 14.30 er der cykelløb m.m. Tema er forebyggelse af selvmord.
Arrangementet bliver 14.00-17.00. Man må gerne hjælpe med at dele foldere ud.
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Der skal en plakat til Bog og Ide, evt. flere butikker. Se side på Facebook, der hedder
Sindets dag. Der bliver plan over, hvor der ligges flyere sammen med Springbrættet.
b. Thomas, som er en yngre mand vil gerne være frivillig. Johanne og Yvonne vil vise
huset frem. De finder en dag, der passer.
c. Søren siger, at man skal vente på at TV går i orden, da de er ved at opgradere net.
Man skal evt. lave en ny kanalsøgning på TV.
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