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Referat fra husmøde i Det Blå Hus 14.3.2017, kl. 12.30. 

 

 Valg af ordstyrer: 

 Johanne 

 Valg af referent: 

 Peter 

 Sang: ”Der er noget galt i Danmark” s. 19. 

 Sang til næste husmøde? ”Kringsat af fjender” nr. 29. 

 Gavekasse.  

 Hanne siger tak for, at alle har betalt ind efter, at kassen er blevet stjålet. Der blevet 

lavet politianmeldelse, og Hanne hører i banken på torsdag om der er nyt. 

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

o Pakkeri: Vi er ved at flytte, og se om vi kan komme på plads. I morgen skal der 

males i kreativ. Vi er ved at få borde på plads. 

o Bageri: Morten har lavet egenkontrol og procedurer for, hvad der skal laves, når 

Morten ikke er der. Der er rigeligt at se til. Vi får besøg af Fødevarekontrollen på 

torsdag. Hanne vil gerne have at folk ikke går gennem bageriet (Gitte indskærper, at 

det MÅ man ikke). Cafe Kox leverer morgenbrød til forskellige steder. Hvor bageriet 

skal levere brød. 

o Skilte: Carsten skal flytte værksted ind på chefens kontor. Det kører som det plejer. 

Der er en god indtjening. Johanne spørger, hvor pengene fra skilteværksted går 

hen. Der kommer et budget på et tidspunkt, siger Gitte V. 

o Værested: Der er kommet ny aktivitetsplan efter ændringer fra sidste husmøde. 

Man må gerne skrive sig på holdene. Vi har fået nyt kreativ, når vi får tingene 

pakket ud. Bodil foreslår, at man kunne købe nogle is til fryseren, som man kan 

købe til sommer. 

o Ungegruppe: Det kører som det plejer. De har fået sig etableret i kælderen.  

o Generelt i tilbuddet: Vi har holdt temaaften om 11. september 2001, der var stor 

tilslutning på 34 mennesker. Gitte opfordrer alle til at komme med forslag til 

indhold på eventuelle fremtidige temaaftener. 

 Nyt fra BIFOS: 

 Der er Ålborg Cup onsdag 29/3. Senest tilmelding er 20/3. Vi starter snart cykelhold 

hver onsdag kl. 12.00-13.00. Vi starter i DBH og slutter ved Kom-I-Form, hvor man 

så kan træne fra 13.00-14.00. Vi har en frivillig som kommer 26. april. Han hedder 

Eddy. 

 Nyt fra Venneforeningen. 

 Der er generalforsamling onsdag 22/3. Alle er velkomne. Der er 27-28 personer 

meldt til sommerhus. Sidste frist for betaling er inden 1. april. Vi tager ikke flere ind. 

Johanne og Jette har set huset – det er et fantastisk hus. Hvis der er nogen der vil 

stille op til bestyrelsen, så skriv jer på seddel. Man er ikke kommet i gang med 

fondssøgning, da tiden endnu ikke har været hertil. Sommerhusgruppen er tirsdag 
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formiddag hver anden uge. Hanne vil gerne være med – hun har fri kl. 10.00. Næste 

møde er på tirsdag 21/3. 

 Nyt fra lokalrådet. 

 Sidste møde blev aflyst. Budget er på til næste møde. 

 Nyt fra brugerrådet. 

 Der er ikke noget nyt. 

 Nyt fra handicaprådet. 

 Sidste møde var 8/3. Der var temamøde om BPA (Brugerstyret Personlig 

Assistance). Der var også pkt. om omlægning af bostøtteområdet. Revisionsfirmaet 

PWC har analyseret området, og er kommet med en række anbefalinger til at 

effektivisere området, så der kan opnås en besparelse. Fx pakke-struktur, varierede 

og fleksible tilbud samt faglighed, dokumentation og effekt i bostøtten. 

 Nyt fra aktivitetsudvalget. 

 Hanne Svensmark kommer 29. marts og holder foredrag. 12/4 er der påskefrokost 

med banko. Lokalrådet betaler noget. Man skal have en gave med til 20 kr. Der 

bliver også sponseret gaver. Maden bliver platter nede fra Asaa Møllehus. Vi laver 

lagkager til kaffen. 19/4 kl. 19.00 holder Ole J. foredrag om angst. Der kommer også 

en musiker. Der er snakket om en Sverigestur. Der er også Duus vinkælder. 

 Nyt fra ledelsen. 

 Der er Springbræt Festival 20. juni. Den dag lukker huset og vi er ovre i parken. Der 

kommer flere bands også professionelle. Det varer ca. 5 timer. Gitte V. håber, at 

alle møder op. Vil gerne have frivillige til fx at sælge kager m.m. Vi regner med 350 

tilskuere eller flere. Der er også mulighed for at have sin egen bod. Gitte vil gerne 

have hurtig tilmelding om man vil være frivillig. Koncerten er åben for alle, så vi må 

gerne sprede budskabet. 

 Eventuelt. 

a) Der er nogle der ikke sætter deres stole på plads. Man må gerne huske at sætte 

stole på plads. 

b) Vi får ikke taget telefonen. Nogle ringer forgæves. Telefonen skal først tages fra kl. 

9.00 og frem i værestedet. 

c) Det kniber med at rydde op efter sig i værestedet, siger Johanne. 

d) Om onsdag i strikkeklub. Kan vi ikke starte noget før med oprydningen? Det er tit de 

samme som står med oprydningen. Vi kan aftale før kaffen, hvem der tager 

oprydningen. Kaffen er kl. 14.00. Det går ikke, at man bare går fra oprydningen. I 

morgen prøver vi at aftale hvem der tager oprydningen. Gitte foreslår, at man 

trækker lod om det. Det prøver vi i morgen. Der skal trækkes 3. To i køkkenet og en 

til at tørre borde af. 

e) Hvorfor er vi ikke koblet på kommunens indbrudsalarm? Det er ikke alle 

institutioner, der har alarm. Det er dyrt. Der er forsikring på kommunens 

genstande. I det gamle Blå Hus var der alarm. Den var ikke koblet op på noget. 

 


