Referat fra husmøde i Det Blå Hus, den 21. august 2018, kl. 13.00
















Valg af ordstyrer: Jan
Valg af referent: Peter
Sang: ”Der er et yndigt land”, nr. 42.
Sang til næste husmøde? ”Hvis din far giver dig lov” nr. 42.
Gavekasse. Folk har betalt. Det går fint.
Nyt fra grupperne (pakkeri, bageri, skilte, værested, ungegruppe)
o Pakkeri: Der ikke det store nyt. Ensformigt arbejde, men vi har fået bøger og
arbejde fra storm textil.
o Bageri: Vi har haft det meget varmt i bageriet i sommer. Vi har fået ny
medarbejder, og Sofia starter som ny i bageriet. De brune riddere har besøgt cafe
Kox, som har fået 5 stjerner for bøfsandwich.
o Skilte: Carsten er med på alle ordre. Der har ikke været så meget i sommer.
o Værested: Vi har sat meget ude for i det dejlige vejr og lidt aktiviteter, da Ulla
stadig er her. Nyt program. Nye foldere. Mestringsgruppen starter mandag.
o Ungegruppe: Har været lidt sløj i løbet af sommeren, der kommer ny bruger. De
deltog fint i sommerfesten.
Nyt fra BIFOS. Vi starter indenfor i hallen pr. 1/9. Første træningsgang er mandag 3/9 i
hallen. 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. Der er bakke cup onsdag i næste uge 29/8. Det er
gratis at være med. Vi skal til stævne i Frederikshavn tirsdag 4/9. Vores eget stævne bliver
mandag 29. oktober. Første mandag 3/9 holder vi introduktion i hallen af den ny struktur.
Der kommer ny folder, hvor man kan se ny struktur.
Nyt fra Venneforeningen. Vi skal i sommerhus. Vi har lige fået afslag fra Obelske fond. Og
Odd Fellow har glemt os. Vi har søgt Lions, men har ikke hørt noget. Johanne spørger vedr.
ekstra penge fra Odd Fellow. Gitte synes, at vi skal rykke for det.
Nyt fra lokalrådet. Lang tid siden vi har haft møde. Sidste møde blev aflyst. Der er plan for
møder på opslagstavlen.
Nyt fra brugerrådet. Der er møde i morgen. Ulla kan ikke. Peter, Johanne og Gerda
deltager.
Nyt fra handicaprådet.
 Der var punkt om tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse til ferier på døgntilbud
indenfor handicapområdet, oftest udviklingshæmning og hjerneskade, der bor på
døgninstitution. Dette er en ny lov, der betyder, at det kan lade sig gøre at få
ledsagelse på ferier. Borgeren skal betale udgifter for sig selv og personale.
Døgntaksten er ca. 250 kr. for personale.
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Der var også punkt om magtanvendelse på Det Specialiserede Voksenområde og
Ældreområdet 2017. Indenfor psykiatrien har der været fokus på at nedbringe
magtanvendelse. Personalet har været på kursus om de juridiske aspekter. Og
hændelser behandles på personalemøde med henblik på at minimere brugen af
magtanvendelse.
Nyt fra aktivitetsudvalget. Der har været ferie. Der har været sommerfest. Vi vil gerne
have ideer. Vi har snakket om ture, fx juletur.
Nyt fra ledelsen.
 Vi får nyt køkken, og det trækker lidt ud. Gitte har fået plan for, hvordan de går
frem – skulle være færdige 10/9.
 Niels Christian er stoppet som frivillig, men han kommer en gang imellem i huset.
 Sommerhustur – personale fra DBH kommer til frokost onsdag 5/9 til kl. 11.00.
Brugere må køre selv.
 Der har været uklarhed om hund i huset. Hunde må ikke være i huset, men gerne i
haven, såfremt de ikke er til gene for eller angriber øvrige borgere.
 Gitte er tilbage fra en dejlig sommerferie, og har set frem til at komme tilbage på
job i Det Blå Hus. Gitte tilkendegiver, at hun er stolt af at være leder for et tilbud,
hvor såvel borgere som medarbejdere behandler hinanden ligeværdigt og
ordentligt. Oplever dog desværre, at der har sneget sig en skygge ind i løbet af
sommeren, og at særligt én borger aktuelt bliver holdt udenfor af de øvrige – det
skuffer Gitte, gør hende ked af det og er uacceptabelt. Vi har fået skabt et fantastisk
tilbud i Det Blå Hus, et tilbud som kun vedbliver med at være, som det er, hvis vi
ALLE værner om det – og i den sammenhæng har Gitte en forventning om, at ALLE
opfører sig både ordentligt, respektfuldt, imødekommende og omsorgsfuldt overfor
hinanden. Ligeledes skal vi huske på, at vi kan have perioder, hvor vi har det svært
og dårligt, hvilket kræver ekstra rummelighed og forståelse fra omgivelserne – det
er jo trods alt også et socialpsykiatrisk tilbud. Gitte opfordrer alle til at tænke over
og reflektere over hendes ord, og handle på det, så vi bevarer et godt tilbud. Brug
personalet, hvis der er brug for støtte. Gitte slutter af med at sige, at hun er sikker
på, at vi alle vil handle på det, og hvis ikke forholdene bedres, så vil hun indkalde
forskellige borgere til samtaler i kommende fremtid. Vi accepterer IKKE mobning!
 Vi evaluerer sommerfesten. Carsten var overrasket over, at det var så godt, selvom
vi var 52 mennesker. Alle er enige om, at det var en god fest. Husk at tjekke, at
Gitte ikke har ferie næste gang 😊
Eventuelt.
a) Gitte minder om temadag fredag 31/8, hvor personalet ikke er her. Brugerne vil
gerne holde brugeråbent fra middag 12.00 til 20.00. Johanne er tovholder. Der
bliver mad den dag.
b) Bente og brugere har holdt møde om sommertur for beskyttet beskæftigelse § 103
12/9 eller13/9 til Frederikshavn, hvor vi skal se Bangsbo museum.
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