
  

Referat fra Brugerrådsmøde i socialpsykiatrien, Brønderslev kommune   

Mødedato:  Den 21. september 2016 kl.13.00 – 14.30  
 
 

 

Sted  Det Blå Hus  

Til stede  
 
Fraværende 

 DBH, Mødestedet og opgangsfællesskabet 
 
Hedebo, Hedelundsgade, Rusmiddel og socialudvalgsformanden 

Referent:  Peter 

1. Godkende referat fra sidst: Godkendt.  
 
2. Valg af ordstyrer: Gitte 
 
3. Valg af referent: Peter 
 
4. Nyt fra Handicaprådet: Der har været møde 10/8, hvor der var punkt om 

tilbagebetaling af egenbetaling ved ledsagelse ved ferie og udflugter. Den 
gældende forældelsesfrist er tre år – den regnes fra 2/10 2014. Det drejer sig 
især om boformerne, hvor egenbetaling for personale har været aktuelt. På 
møde 12/9 har man behandlet afdækningskatalog for budget 2017. På social 
og sundhedsudvalget var der 4 forslag til besparelser, se kommunens 
hjemmeside for yderligere oplysninger. 

 
5.  Hvor mange midler er der til hvert enkelt lokalråd?  
 Er fordelingen rimelig i forhold til antal brugere/beboere? 

Det er Gerdas pkt. Hedebos lokalråd har spurgt om rimeligheden i, at 
Hedebo kun har 10.000 kr. med 36 beboere. DBH og Mødestedet har 
15.000. Opgangsfællesskabet har 5.000, men de har også eksterne 
beboere. Punktet tages op igen til næste møde, hvor Gerda vil være til stede. 
Der er ikke taget stilling til Hedelundsgade. De har endnu ikke et lokalråd. 

 
 
6.  Kursus og undervisning  

Der har været kursus i Vejle, men brugerne deltager ikke i år. DBH har sendt 
to personer til fundraising kursus. De havde fået en masse gode fif. Peter har 
været på fundraising kursus om frivillige foreninger. Det var også godt. Der 
er snak om kommunal diætist med henblik på bedre sundhed. 
Mestringsgruppe og psykoedukation, når den nye medarbejder Pia er startet 
op. Vi afventer at Pia starter. DBH hører gerne om nye tiltag. 

 
7. Status Sindets dag  

Der er sendt opslag ud. Det er 10/10 på Hedebo 13.00-15.00. Der kommer 2 
gode bands og forskellige stande om tilbud i socialpsykiatrien. Bageriet 
kommer med kager til kaffen. Der bliver lavet kopi af indbydelse til 
Mødestedet. 
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8. Nyt fra stederne  
Det Blå Hus: Ny medarbejder Pia starter pr. 1. oktober. Ved 
ansættelsessamtaler var vi delt op i personale og brugere. Til sidst satte man 
sig sammen og blev enige om den rigtige kandidat. Vi har haft fælles 
sommerfest for alle også alle personaler. Der var stor tilslutning – omkring 40 
deltagere. Fremover bliver der 2 på arbejde fredag aften. Vi har flyttet 
omkring med møbler, opslagstavler og billeder, så huset virker mere åbent 
og indbydende. Vi har været 23 af sted i sommerhus i Blokhus. Det var en 
kanon tur, hvor vi delte opgaver imellem os. 
Mødestedet: Har haft sommerfest – ca. 20 deltagere. Der kommer folk i 
huset. Der er åbent tirsdag og torsdag. Der er varm mad for 30 kr. Der er 
tilbud om kreative sysler. Der er kommet en ny frivillig og en er stoppet. Der 
er 6 frivillige i alt. Udflugter er den 1. onsdag i måneden. Vi har været på 
Vorregård i sommers. Der spilles kort om tirsdagen. 
Opgangsfællesskabet: Vi har været i Fårup sommerland i sommers. I 
oktober har vores elev arrangeret tur til det nye psykiatrihistoriske museum 
på Brønderslev Psykiatrisk Sygehus. Fremover holder vi kun husmøde en 
gang om måneden og lokalrådsmøde samtidig. Det skyldes, at der ikke var 
ret stor tilslutning til de ugentlige husmøder. 

  
 
Evt. Ny mødedato: torsdag 8. december kl. 12.30-14.00. Der vil være en let 

anretning - evt. sandwich fra cafe Kox. 


