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Referat fra Husmøde i Det Blå hus 

Tirsdag, den 18. september 2018, kl. 12.30 

 

 Valg af ordstyrer: Jan 

 Valg af referent: Peter 

 Sang: ”Hvis din far giver dig lov” nr. 42. 

 Sang til næste husmøde? ”De nære ting” nr. 36 

 Oplæg fra Marianne Værge (SIND Lilleskole for voksne) 

 Gitte V. har snakket med Marianne om at fortælle om SIND lille skole.  

 Marianne fortæller at de har en afdeling i Ålborg. De er blevet godkendt i 6 kommuner. 

De vil gerne tilbyde undervisning i Brønderslev. Fx maling tegning, dans og matematik 

og lille forfatterskole. Man kan få idéer ned på skrift, måske udgive. Mestringshold, 

redskaber til, hvordan man kan gøre hverdagen nemmere. Også musikterapi. Hold på 

biblioteket blev ikke til noget, da der var for få tilmeldt. Der skal være minimum 4 på et 

hold. Undervisere kender målgruppen. Det meste af undervisningstider er i dagtiden, og 

Gitte har tilbudt, at vi kan lægge lokaler til her i Det Blå Hus. Det er en god ide med 

huset, som man kender, og nye brugere kan komme til. Hold varer typisk 20 timer 

fordelt over en sæson. Man kan gå på alle de hold, man vil gå til. Det koster 20 kr. pr. 

gang. 400 pr. halvårsskoleforløb. Man kan betale i rater. Der er også hold for hækling og 

strikning og sy-kursus. 4 hold i Brønderslev. Marianne har seddel om kurser. Man kan 

ikke prøve en enkelt gang, da der så ikke er økonomi i det. Vi kan sætte seddel om 

lilleskole i brugeravis og på Facebook. Antal sektioner afhænger af faget. En lektion 

varer 45 minutter.  

 Marianne bliver efter Husmødet, hvor dialogen kan fortsætte. 

 Gavekasse. Der er betalt til gavekassen. 

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

o Pakkeri: Ikke det helt store. Vi tager på udflugt til Frederikshavn på torsdag med 

både pakkeri og bageri. 

o Bageri: Der er nok at lave, det varierer lidt med arbejdet. Der kommer af og til nye, 

der vil se, hvad det er. Sofia er kommet i bageriet, det fungerer godt. Morten er god 

til at hjælpe. Det var hyggeligt at have Carsten (politiker) i praktik. 

o Skilte: Det går fint. Der har været en vandskade der, hvor skiltene bliver bestilt, 

hvilket har forlænget leveringstiden. Carsten lavede 91 skilte i fredags. 

o Værested: Det går godt. Vi glæder os til fint nyt køkken. Der er to nye ovne. 

o Ungegruppe: Der kommer en gang imellem nogle nye, man er god til at tage imod. 

Der snakkes vedr. aktiviteter. 

 Nyt fra BIFOS: 

 Vi træner boldspil mandag og fodbold om onsdagen. Det er den nye struktur i 

BIFOS. Mandag boldspil, tirsdag motionscenter og svømning, onsdag fodbold og 

torsdag cykling og tennis i sommersæsonen. 
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 Vi har været til stævne i Frederikshavn tirsdag 4/9. Vores eget stævne bliver mandag 

29. oktober i Brønderslev Hallen. Info mødet mandag 3/9 om ny struktur var 

desværre et flop. Kun 4 medlemmer mødte op. 

 Hedebo er interesseret i at få flere medlemmer til svømning. 

 Der er lavet ny folder. 

 Nyt fra Venneforeningen 

 Vi har lige været i sommerhus i en uge. Vi fik 2000 fra Venneforeningen, men 

pengene føres tilbage til andre ture. Der var mange sponsorer. Vi var 24 af sted. 

Fantastisk vejr. Alle var tilfredse. Johanne har trukket sig lidt til næste år. Det kører 

godt i Venneforeningen. Der er generalforsamling i marts, hvor der betales 

kontingent. Vi vil også gerne holde foredrag. 

 Nyt fra lokalrådet. 

 Vi har arvet 10.000 kr. fra Karen. Forslag om at bruge pengene til et foredrag med 

Niarn (rapper), som har haft psykiske op og nedture. Det er rigtigt flot. Man må 

gerne komme med ideer. Man kunne holde arrangementet på Springbrættet og 

eventuelt tjene lidt på entre eller salg af kaffe og kage, så vi har økonomi til endnu et 

foredrag.  

 Nyt fra brugerrådet. 

 Der har senest været møde den 22. august 2018. Næste møde bliver onsdag 5. 

december.  

 Et punkt var hvorfor det kun er handicapområdet der nu ved lov kan få ledsagelse på 

ferie, og hvorfor loven ikke også gælder for socialpsykiatrien. 

 Et andet punkt var omlægning af opgangsfællesskaberne på Thorvaldsensvej. 

Botilbud kommer til at ligge under ledelse af socialpsykiatrien, og der bliver kun en 

fælleslejlighed. 

 Et punkt var også Sindets dag den 10. oktober. Gerda tager forslag om, at sindets dag 

afvikles nede i byen i gågaden med til arbejdsgruppen. 

 Nyt fra handicaprådet. 

 Et punkt var information om sagsbehandling i Visitationen. Handicaprådet har 

ønsket at vide, hvordan Visitationen arbejder, og hvordan/i hvilken grad borgeren 

bliver inddraget i sagsbehandlingen. Sagsbehandlingen foregår både i Ældre og 

Hjælpemidler men også i Det Specialiserede Område, dvs. bl.a. psykiatrien. I Det 

Specialiserede Område er der som hovedregel besøg i hjemmet eller på det tilbud, 

hvor borgeren bor eller er tilknyttet. 

 Et andet punkt var Omlægning af projekt ”Fremtidens idræt, bevægelse og fysisk 

aktivitet for borgere tilknyttet Socialpsykiatrien”. Her tænkes bl.a. på vores 

idrætsforening BIFOS og dennes rolle. Det var måles at reducere medarbejderes 

involvering i BIFOS og inddrage frivillige. Det er lykkes med succes. 

Medarbejderne understøtter dog stadig BIFOS. Der er derfor planen at nedlægge 

arbejds- og styregrupperne i Fremtidens Idræt, og i stedet arbejde med visionerne og 

strategierne fra projektet i tovholdergruppen for sundhedsfremme i socialpsykiatrien. 
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 Nyt fra aktivitetsudvalget. 

 Info og datoer om nye arrangementer. Mange forslag til arrangementer. Julefrokost, 

juletur til Ålborg, dekorationsdage med Bente. Lions med sang, spil og æbleskiver. Det 

er op til borgerne i huset at vurdere, om de ønsker jule- og nytårsmiddag i dag- eller 

aftentimerne. Det besluttes, at det bliver i dagtimerne, hvor der vil være flere personaler 

på arbejde, idet der så lukkes om aftenen. Aktivitetsudvalg arbejder med det. Der 

kommer opslag på tavlen og Facebook. 

 

 Nyt fra ledelsen. 

 Socialfagligt tilsyn mandag den 8. oktober. Gitte vil gerne have, at man møder op, 

fordi det er ”borgernes tilsyn”, og dermed også os, der skal fortælle om tilbuddet og 

vores oplevelser/vurdering heraf.  

 Endnu en politiker i praktik i Det Blå Hus. Vi har besøg af Carsten Ullmann i dag. I 

torsdags havde vi besøg af Social- og Sundhedsudvalget, og den 11. december kommer 

Lars Bisgaard (endnu en politiker) i praktik hos os.  

 Status på køkken og ny mulighed for beskyttet beskæftigelse. Det begynder langsomt 

at tage form med vores nye køkken – om end det har taget længere tid end lovet og 

forventet. Ikke ny opvaskemaskine som i bageriet, da det koster i nærheden af 100.000 

kr. ekstra. Vi skal have to nye rulleborde. Der kommer beskyttet beskæftigelse i 

køkkenet. 

 Information om ny udendørs vandhane. Udendørs vandhane bliver opsat. 

 Sindets dag onsdag den 10. oktober. På Hedebo fra 13-15. Kage er bestilt. BIFOS og 

SIND er der med stand. Man kan tilmelde sin egen bod. Gitte opfordrer til, at alle 

deltager. Der kommer opslag op. Åbningstale, musik og forskellige boder. Næste år vil 

vi gerne lave noget i byen for at få inddraget og informeret lokalbefolkningen. 

 Brev fra en advokat. I forhold til Karens legat på 10.000 kr. 

 Evaluering af personaletemadag og brugeråbent. Det er gået godt. Det fungerede 

rigtigt fint. Vi gør det gerne igen. 

 Skal jule- og nytårsmiddag holdes til frokost eller til aften i år? Se første punkt 

under aktivitetsudvalget. 

 Hundegård. Gitte foreslår, at vi laver en hundegård i skuret, så borgere (med hund) 

fortsat kan komme forbi Det Blå Hus og nyde gavn af det sociale samvær, mens deres 

hun i enten koldt eller varmt vejr har et skygge- eller læsted.  

 

 Herudover taler vi om muligheden for besøgshunde. Jesper kunne måske blive 

besøgsven sammen med sin hund på Hedebo.  

 

 Eventuelt.  
a) Esther vil gerne give ris for, at folk ikke rydder op efter sign selv.   

b) Carsten spørger om ikke, vi kan flytte vores billardbord fra kreativ ud i caféen. Vi 

måler op og finder ud af, om der er plads til det.  

c) Johanne foreslår at vi udvider DBH. 

d) Carsten Ulmann (politiker) siger tak for at måtte komme i praktik. Har fået meget ud 

af at se DBH. 

e) Jan roser Johanne for at lægge ting på Facebook. 


