Referat fra husmøde d. 15/12 2014
Ordstyrer: Ruth.

Referent: Peter

Opsamling fra temadag 8/12
Ulrik har hængt plancher op. I bageriet har man en god struktur på møder. Det skal implementeres
rundt omkring ligesom i bageriet. Hvorfor mødes vi og hvad skal mødet bruges til? Tages op i det
nye år. Det bliver onsdag 14/1. Vi holder husmøde som hidtil indtil det kommer på plads med
opdelingen af værested og beskæftigelse. Vi skal have fokus på værdierne nærvær, omsorg og
støtte. Efter mødet skal vi evaluere om, vi har levet op til værdierne.
Møde om masterplan 17.12.2014
Man skal skrive sig på sedlen. Ulrik og Peter har lavet et slideshow over temaet beskyttet til støttet.
Nyt fra grupperne.
Pakkeri: Flere er kommet under § 103. Vi har travlt og er pressede.
Skilte: Arne fortæller, at der er lavet mange skilte.
Kreativ: Ikke noget.
Køkken: Vi hænger i. Der er ikke ret mange folk. Der er kun madlavning onsdag, torsdag og fredag.
Tag madpakker med i stedet for.
Bageriet: Har travlt med julesmåkager. Status på torsdag. Fredag: julehygge sammen med
pakkeriet. December har været stresset. Vi kan godt bruge nogle flere folk. Margit: Vigtigt, at vi får
skrevet det rigtige på lønsedlerne. Vi skal huske at planlægge, så tingene ikke ligger oven i
hinanden.
Referat fra husmøder på Facebook
Der er en fin ide at lægge referater på Facebook. Det signalerer åbenhed.
Prøver i dansk og matematik
Der bliver prøve i dansk 13/1 og prøve i matematik 20/1
Nyt fra BIFOS.
Der har været juleafslutning med ca. 30 deltagere. Der er julefodbold i Ålborg på fredag. Der er
BIFOS generalforsamling 25/2 2015.
Nyt fra lokalrådet.
Temadag og julefrokost. Overblik over de penge vi har tilbage. Vi har masser af penge. Penge til
kamera. Vi kan lægge videoer ud på Facebook. Ulla vil købe kamera. Hanne fra bageriet spørger
om de må købe ind til julehygge og juleknas til 23/12. Der står en pose med knas fra banko. Vi skal
også købe pakker til pakkespil. Michael spørger efter hjælpere ellers bliver det ikke til noget.
Maden kan være gratis. Man kan også bestille mad ude fra. Pakkeriet vil gerne have nye hylder til
5000 kr. Det er godkendt. Bageri: Nye bøtter på lageret. Nytårsmenu: tirsdag 30/12. Michael synes,
vi skal købe flere IPads til hele huset.
Nyt fra aktivitetsudvalget.
Charlotte og Jan sidder i udvalget. I det nye år skal der sammensættes et nyt udvalg.

Nyt fra brugerrådet
Der må gerne komme en mere med. Margit vil gerne være med. Næste møde 15/1.
Økonomisk status
Pakkeri: December: Indtægter: 4.640,90. Udgifter: 9.374,50. Saldo: - 4.733,60. Hele året har der
været indtægter på 100.258,00 og udgifter på 73.811,00. Saldoen for hele året er 26.447,00.
Skilteværksted: December: Indtægter: 0. Udgifter: 0. Saldo: 0. Hele året har der været indtægter på
77.114,00 og udgifter på 27.628,00. Saldoen for hele året er 49.486,00.
Nyt fra ledelsen.
Mødestedet i Dronninglund skal lukke pr. 1/3 2015. Der bliver et tilbud i apostolsk kirke baseret på
frivillige. Der har været møder om dette. Nyt værested i Jyllandsgade. Der arbejdes med det i det
nye år. Fasanvej 10 bliver kun for § 103, beskyttet beskæftigelse. Ulrik takker for deltagelse i
temadag og julefrokost
Nyt fra Handicaprådet.
Der har været møde i handicaprådet onsdag 19/11 kl. 14.00. Se sammendrag af referatet vedlagt. Hele

referatet kan læses på kommunens hjemmeside.

Evt.:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Ulla spørger om deadline for ønskesedler. Lokalrådet træder sammen på onsdag.
Ønsker til AOF: Undervisning i Ipad, EDB m.m.
Sindets dag. Martin vil gerne hjælpe. Vil gerne lave en afdeling af En- Af- Os i Brønderslev.
Arne foreslår A-Z til indkøb af EBD-udstyr. Det skal indkøbes lokalt, fx hos Expert.
Carsten har snakket om ny mus.
Margit vil gerne have en større skærm. Det sættes på ønskesedlen. Skærmbriller.

Sammendrag af referat fra handicaprådet 19.11.2014.
3. Indstillinger til Handicapprisen 2014
Åse Henningsen fik prisen for sit arbejde med kørestolsdans. De to andre nominerede var: Bjørn
Kjeldgård fra Lille Østergård og personalet i bofællesskabet Hedelundsgade. Prisen blev overrakt i
rådhusets kantine d. 3/12.
5. Valg af temaer for 2015
Rådet ønsker følgende temaer behandlet i 2015:


22. januar - Tema: BPA og Ledsagelse, Visitation - hvordan arbejder man, ud fra hvilke
principper, hjælpemidler m.m. samt Sundhed - forebyggelsespakkerne, sundhedsindsatsen på
det specialiserede voksenområde, Bifos



28. april - Tema: Skolestruktur



28. august - Tema: Budget 2015 og Handicappolitik



24. november - Tema: Budget 2015 - opfølgning

Derudover ønsker rådet en præsentation af en organisation på hvert møde á ca. 30 min. varighed.
Formanden og sekretæren aftaler nærmere.
6. Orientering om klage fra DH over mangel på overholdelse af reglerne for høring af
Handicaprådet
Brønderslev Kommune har modtaget en klage fra DH - Danske Handicaporganisationer,
Brønderslev - over mangel på overholdelse af reglerne for høring af Handicaprådet.
Klagen går på, at flere punkter er politisk behandlede uden at have været til høring i Handicaprådet.
DH mener, at handicaprådet ifølge loven skal høres i alle sager, der har betydning for mennesker
med handicap.

