
Referat for husmøde 17.10.2017, kl. 12.00. 

 

 Valg af ordstyrer: Jan 

 Valg af referent: Peter 

 Sang: ”Nu falmer skoven”, nr. 1. 

 Sang til næste husmøde? "Skuld gammel venskab rejn forgo” nr. 6. 

 Orientering om ny sodavandsordning 

 Kaffekassen har overtaget sodavand. Det er meget vigtigt, at man huske at betale, 

da der ellers ikke er penge til sodavand. Der bliver opsat en pengekasse på 

halvmuren, som Johanne har nøgle til. Personalet sørger for vekselpenge. Johanne 

sørger for sodavand. 

 Borger temadag. 

 Der hænger seddel med program for temadag. Der er fælles frokost. Alle er 

velkomne. Vi skal kigge på hele området i Det Blå Hus. Der er fremtidsønsker, som 

man meget gerne må tænke over. Arrangementet er gratis. Det er både for 

værestedet og beskyttet beskæftigelse. 

 Gavekasse. 

 Hanne er her ikke. Johanne har kassen åben i morgen. 

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

o Pakkeri: Ikke så mange nye ting, men de har travlt med bøger. De har samarbejde 

med jobteam. 

o Bageri: Jan synes, Esther er faldet godt til. Vi har travlt. Der er nok at lave til alle 

mand. 

o Skilte: Carsten har travlt. Det er det samme som sædvanlig.  

o Værested: Det kører som det plejer. De vil gerne have flere brugere til kreativ 

onsdag og torsdag formiddag. De har bestilt julekugler, der skal dekoreres. Enten til 

sig selv eller huset. 

o Ungegruppe: Der bliver ved med at komme nye, og de er gode til at tage imod. Vi 

spiller nogle spil m.m. 

 Nyt fra BIFOS: 

 Der er efterårsferie i denne uge, derfor ligger aktiviteterne stille. Idræt 23/10 er 

aflyst, da ungdomsskolen skal være i begge haller. Vi har BIFOS efterårsstævne 

mandag 30/10 kl. 9.30. Der er tilmeldingsfrist senest onsdag 25/10 kl. 12.00. 

 Nyt fra Venneforeningen. 

 Sommerhus, som vi var i i år, er booket til næste år. 3-7. september 2018. Prisen 

bliver 1100 kr., da der går meget til strøm til swimmingpool. Betaling senest 25. 

april 2018. Vi skal have gang i søgning af fonde. Vi har lavet projektbeskrivelse. 

 Nyt fra lokalrådet. Intet. 



 Nyt fra brugerrådet. 

 Ekstraordinært møde 7. november, hvor der er valg til handicaprådet. 

 Nyt fra handicaprådet. 

 Seneste møde var d. 26. september 2017. Der var pkt. vedrørende godkendelse af 

Nordjysk Socialaftale. Aftalen gælder de nordjyske kommuner og Region 

Nordjylland. Aftalen skal sikre en fælles koordinering af det specialiserede social- og 

specialundervisningsområde i Nordjylland. Aftalen løber over to år. Fokus i 2018 og 

2019 er borgerens egenmestring. Der er bl.a. fokus på beskæftigelse socialfagligt 

set, og samarbejde mellem kommunerne og behandlingspsykiatrien. Aftalen 

rummer også en besparelse. Det samlede udgiftsniveau for de nordjyske kommuner 

skal reduceres med 1 pct. om året i 2018 og 2019 sammenlignet med 2016 niveau. 

Handicaprådet udtaler, at visionerne i Nordjysk Socialaftale er gode. Handicaprådet 

anbefaler, at Byrådet tilslutter sig aftalen og intentionerne i aftalen, men 

Handicaprådet ser med bekymring på de allerede indlagte besparelser. 

 Elly spørger, hvilken indflydelse vi har gennem handicaprådet. Det blev bestemt i 

byrådet, at psykiatrien skal have en plads i handicaprådet, da vi som et stort 

område ellers ikke er repræsenteret nogen steder. Det er svært at få indflydelse på 

noget, men muligheden eksisterer, og der er altid mulighed for at nævne 

synspunkter eller sager under eventuelt. 

 Nyt fra aktivitetsudvalget. 

 Mortens aften 10/11. Der er opslag. Maden kommer fra landboskolen. Det er en 

fredag aften bare med ekstra hygge. Prisen er 50 kr. Tilmeldingsfrist er 1. 

november. 

 Andre juleaktiviteter. Pynte op 23. og 30. november. Juledørkranse og kalenderlys 

ved Bente. 21. december laver vi juledekorationer. Julefrokost 24. november. 

Julehygge med Lions 6. december. Juletur til Frederikshavn fredag 15. december. 

Julemiddag fredag 22/12 og nytårsmiddag fredag d. 29/12. Se opslag på tavlen i 

DBH. 

 Nyt fra ledelsen. Intet. 

 Eventuelt. 

a) ”Kend din by”. På torsdag skal de på borgerservice på rådhuset. Sidste torsdag så de 

sundhedshuset. Man kan godt deltage bare nogle enkelte dage. 

b) Blaa Kunst. 18-19. november 2017 i den runde pavillon. Man må gerne henvende 

sig til Ole vedr. udstillingen. Ole har holdt foredrag om angst i Ålborg. Ole laver 

opslag om næste foredrag. 

c) Ditte klager over, at menuen nogle gange bliver lavet om. Nogle gange må man 

flytte noget mad for ikke at have stort madspild. Man kan godt sige fra på dagen, 

hvis menuen er ændret. Johanne synes godt, vi kan spise det, der er for at undgå 

madspild. Restedag er flyttet til torsdag, da Michael har køkkenhold om fredagen. 


