
Referat fra husmøde tirsdag 19.9.2017, kl. 12.00. 

 

 Valg af ordstyrer: 

 Jan 

 Valg af referent: 

 Peter 

 Sang: Det er i dag et vejr, Side 29. 

 Sang til næste husmøde? ”Nu falmer skoven”, nr. 1 

 Orientering fra Gitte V.: 

 Anmeldt socialt fagligt tilsyn. 

 Der er anmeldt tilsyn 9. oktober 9.00-13.00. Det er for at høre om brugernes 

forhold. Gitte vil gerne høre om, der nogen der vil snakke med dem. 

 Temadag for brugerne af Det Blå Hus. d. 26/10 2017. 

 Det er fra 12.00-15.00. DBH giver frokost. § 103 lukker kl 12. Der kommer opslag op, 

hvor man kan tilmelde sig. Alle personaler kommer. 

 Det Blå Hus er lukket fredag d. 29/9 2017. Personalegruppen på Temadag. 

 Alle medarbejdere i DBH og Springbrættet. Man må gerne sprede budskabet om, at 

huset har lukket. 

 Evaluering af Sommerfest. 

 Folk blev længe i år. Det var dejligt, at alle blev her til lukketid. Karen synes, at det 

var godt, at der var lukket til 17.00, da folk var mere friske. Tilbehøret lavede vi selv 

– det var godt. 

 Nyt program skudt i gang. 

 Dejligt, at der kommer tilbagemelding. Kreativ er gået i gang. Der er også 

madlavningshold på fredag med Michael. Mestringsgruppen – vi vil gerne have 2-3 

stykker mere. Man kan høre andres historier og erfaringer. Hvordan får man den 

gode stemning igen? Bente fortæller om gruppen ”Kend din by”. Vi har været af 

sted to gange. Det er aflyst på torsdag. Rådhus, biblioteket m.m. Afsluttes på cafe 

Kox. 

 Tilmelding ved spisning, fester mm. (Pia) 

 Det halter med, at melde sig til spisning og fester. Der vil altid være muligt at 

komme senere, men det sker for ofte. En dag var der meldt 8 til, men der kom 18. 

Johanne foreslår, at seddel sendes rundt kl. 9.00 om morgenen. Man skal helst 

melde sig til dagen før foreslår Karen. Vi tager seddel ned kl. 9.00, og så skal man ud 

i køkkenet og spørge om der er plads. Til fester skal man beslutte om, man vil med 

og melde sig til inden fristen. Der kan være undskyldt, hvis man er syg m.m. Men 

fremover er det personalet der bestemmer om, man kan komme med. Det er 



psykisk sårbare vi har med at gøre. Personalet tager endelig vurdering om, det er 

sjusk eller at man er undskyldt. DBH skal være et rummeligt sted. Prisen på 

sodavand skal til stige til 10 med de sodavand vi får nu. De tidligere var på tilbud. 

Flertallet synes, vi skal købe de billige sodavand, så prisen forbliver 5 kr. 

 Gavekasse. 

 Intet. 

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

o Pakkeri: Vi laver bøger og bideruller og tisseprøver. Vi har fået mange nye, vi er 16-

17 stykker. Vi har lidt plads, og vi har haft for lidt arbejde. Vi har nu fået Storm 

Textil og 20 kasser bøger. Vi har lavet arbejdstider om. Nogle møder formiddag og 

nogen eftermiddag. Der er to der er kommet i bageriet. Vi er 21 der skal på tur med 

§ 103. 

o Bageri: Vi har fået Charlotte og Esther. Vi er ved at lære dem op. Der er gang i 

bageriet. Der er ikke noget at klage over. 

o Skilte: Carsten laver det samme som altid. Han har lavet for 8000 kr. i denne 

måned. 

o Værested: Der er meget stille om eftermiddagen. Johanne spørger om der er meget 

papirarbejde for personalet. Der er i perioder meget papirarbejde. MUS og 

indsatsmål og mange møder. Der er travlt i køkkenet, så det er kun muligt at sidde 

ved computeren om eftermiddagen. Man må gerne spørge på kontoret om, hvad 

personalet laver i stedet for at blive irriteret og gå hjem. Vi skal hjælpe hinanden 

med at huske på om, man ikke kan lave tingene fælles. 

o Ungegruppe: Ungegruppen kører som den plejer. Der er kommet en hel del nye. 

Det er positivt. De har besluttet, at alle hjælper i køkkenet m.m. I tirsdags nåede de 

at spille tegn og gæt. 

 Nyt fra BIFOS: 

 Vi var til stævne i Frederikshavn 5/9. Vi fik guldmedalje i fodbold. Vores eget 

efterårsstævne er mandag 30. oktober i Brønderslev hallen. Der var en kontrovers i 

Frederikshavn, men det har vi fået løst. Vi sidder på kontoret hver onsdag, så man 

kan bare kigge ind. 

 Nyt fra Venneforeningen. 

 Vi har fået 2500 kr. fra Lions. Johanne foreslår, at alle kommer med forslag til 

aktiviteter. Vi er i sommerhus i næste uge. 

 Nyt fra lokalrådet. 

 Referat kommer op at hænge. 

 Nyt fra brugerrådet. 

 Johanne er kommet med i brugerrådet. 

 



 

 Nyt fra handicaprådet. 

 Der har sidst været møde 22. juni 2017 og 12. september 2017. Et punkt, der 

vedrører psykiatrien er godkendelse af ny kvalitetsstandard for socialpædagogisk 

støtte. Det drejer sig om det, der før hed bostøtte. 

 Den socialpædagogiske støtte skal fremadrettet bevilliges i pakker, som giver 

mulighed for hurtigere at tilpasse ydelsen til den enkelte borgers mulige skiftende 

behov inden for pakkens spænd. Støtten skal fremover ikke nødvendigvis ydes i 

eget hjem. Pakke 0 indeholder blandt andet tilbuddet Råd & Vejledning, som er 

uvisiteret og altså ikke er i hjemmet. Dette tilbud vil være på Trampolinen på 

Springbrættet og i Det Blå Hus i Brønderslev og på Mødestedet i Dronninglund. I 

Det Blå Hus er Råd & Vejledning om tirsdagen fra 15.00-17.00. Pakkerne går fra 0-6, 

og dækker over mere eller mindre behov for støtte. Er rettet mod folk, som har 

brug for støtte til at læse papirer, netbank, få kontakt til fællesskab m.m. Man må 

gerne sige det videre til folk, der kunne have interesse for det. 

 Nyt fra aktivitetsudvalget. 

 Der er julefrokost 24. november. Der er juletur til Frederikshavn en fredag aften. 

Der er møde i morgen. Der kommer en oversigt med datoer. Der sker meget hen 

over julen, så vi skal være ude i god tid med opslag og planlægning. 

 Nyt fra ledelsen. Se ovenfor. 

 Eventuelt.  

a) Gitte orienterer om, at der er oversigt over møder i de forskellige udvalg og 

husmøder på tavlen. 

b) Vi kan lave loppemarked til foråret. 

c) Hvordan får vi folk til at rydde op efter sig, spørger Esther? Vi har kæmpet med det i 

mange år, siger Johanne. 

d) Jytte foreslår, at vi kunne få prøvetur i fitness vedr. gruppen ”Kend din by”. 

Crosstrainer er kommet på Hedebo, da vi ikke havde plads. Vi kan måske låne en på 

Springbrættet. Gitte ved ikke noget om Mødestedets idrætsmaskiner. Gitte vil 

undersøge om Springbrættet kan undvære deres træningscykel. 

 


