Referat fra husmøde 20.8.2019, kl. 12.30.















Valg af ordstyrer: Jan
Valg af referent: Peter
Sang: ”Blæsten går frisk over Limfjordens vande”, nr. 14.
Sang til næste husmøde? ”Nu falmer skoven trindt om land”, nr. 1.
Nyt fra grupperne (pakkeri, bageri, skilte, værested, ungegruppe)
o Pakkeri: Færdige med forklæder til kreativ. Vi er kommet af med alle bideruller. Vi
er færdige til tiden.
o Bageri: Vi har haft travlt. Cafe Kox vil have mange brød. Det går som det plejer.
Brian fra Hedebo er startet to gange om ugen.
o Skilte: Som det plejer.
o Værested: Der er nye til rundvisning på værestedet i sidste uge og i denne uge.
o Ungegruppe: I tirsdag var der to nye, der kiggede på hvordan tilbuddet er. Der er en
god stemning.
Nyt fra BIFOS:
 I sommer har vi været til Idrætsfestival i Vejle med 13 deltagere. Det var som
vanligt et godt stævne.
 Tirsdag 3/9 deltager vi i stævne i Frederikshavn.
 Indesæsonen går i gang 2/9 i hallen med indendørs aktiviteter.
 Vores eget stævne bliver afholdt onsdag 30/10 i hallen.
Nyt fra Venneforeningen. Vi skal på sommerhustur. Der var bidrag på 150 kr. til spisning på
restaurant Søborg i Løkken. Det kan godt betale sig at være medlem, da medlemskab
koster 100 kr. om året.
Nyt fra lokalrådet. Bestillinger på sandwich til foredrag med Niarn. Måske behov for hjælp
til at smøre sandwich. 80 brød skal bages. 88 er tilmeldt.
Nyt fra brugerrådet. Intet.
Nyt fra handicaprådet.
 Der har senest været møde 13. august. Der var pkt. om sagsbehandlingstid på det
specialisere område. Gennemsnitlig sagsbehandlingstid var 27 dage i perioden
januar–juni 2019, hvor der blev afgjort 136 sager fordelt på 100 personer. Beskyttet
beskæftigelse ligger lavt med kun 11,3 dage. Socialpædagogisk støtte ligger også
lavt på 9,7 dage. Aktivitets og samværstilbud ligger på 79,8 dage, hvilket er noget
over måltallet på 56 dage. Handicaprådet vil gerne opfordre til at myndighed ser på
formuleringerne i de breve, som oplyser borgerne om sagsbehandlingstiden.
Brevene kan formuleres mere imødekommende.
 Et andet pkt. var øget fokus på beskæftigelse på Det Specialiserede Socialområde.
Man vil gerne have folk fra beskyttet beskæftigelse ud på arbejdsmarkedet i form af
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skånejob eller flexjob. Man vil arbejde videre med indgåelse af samarbejdsaftale
med KLAPjob (Kreativ, Langsigtet, Arbejds-Planlægning), som forening LEV står for.
Beskæftigelse gavner livskvalitet, socialt netværk og giver nye kompetencer uanset
om det er beskyttet beskæftigelse eller skåne- og flexjob. Undersøgelser viser, at
ved at få personer over i skånejob, kan der spares 65.000 kr. pr. borger. Det skal
understreges, at som førtidspensionist er det valgfrit om, man har lyst til at komme
fra beskyttet beskæftigelse til skånejob. Handicaprådet indstiller, at der indgås
aftale med LEV om KLAPjobs, og ser meget positivt på at der skabes flere KLAPjob
for borgere i målgruppen.
Nyt fra aktivitetsudvalget.
 Tur til Løkken gik godt trods regn. Vi hyggede os rigtigt. Intet nyt på programmet
efter sommeren. Der er sommerhustur 2/9. Morten og Bente kommer og besøger
os. Esther spørger om dem der gerne vil med på besøg i sommerhus. Mulighed for
brugere med bil eller bus. Esther og Charlotte vil gerne med. Gerne forslag om
transport. Man kunne tage en flextaxa, hvis man er flere. Det kan undersøges.
 Foredrag med Niarn.
 Mestringsgruppe er stadig åben. Motion om torsdag. Der er et par nye, der er
kommet med igen. Vi hygger, man kan også være med selvom, man har lidt ondt.
Der var en der ville komme med bostøtten.
 NADA: Vi er flere uddannede, derfor kan vi sætte nåle i hver dag. Der kommer
skema med tider på de enkelte dage.
Nyt fra ledelsen. Intet.
Eventuelt.
 Vi rydder op i kreativ, da pakkeriet skal have lille hjørne dernede. Der ryddes også
op i skuret.
 Anette synes godt om haven, som Bente har stået for. I tirsdag brugte vi tomater fra
haven. Der er også rabarber til rabarberkage.
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