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Referat fra Husmøde i Det Blå Hus 

Tirsdag, den 28.5.2019, kl. 12.30. 

 

 Valg af ordstyrer: Jan 

 Valg af referent: Peter 

 Sang: ”Kom maj du søde milde”, nr. 8. 

 Sang til næste husmøde? ”Blæsten går frisk over Limfjordens vande”, nr. 14. 

 Angående oprydning (Esther og Anette). 

 Vi skal tage glas og ting hen i stativet, så Esthers arbejde bliver lettere. Pia beder om 

at skylle tallerken efter spisning. Mind andre om det! 

 Johanne beder om, at man vil sætte ny pose i spand til sodavandsdåser, når den er 

fuld og binde knude på. Husk, at lægge dåser i spand! Ud i skur med poser med 

dåser, så myrer ikke kommer ind. 

 Foredrag med NIARN – reminder. Onsdag 28/8 kl. 17.00. 

 Tilmelding senest 1. juni. Man kan skrive sandwich bestilling på, hvis man vil have 

sandwich som aftensmad. 

 Besøgsdag. Onsdag 12. juni kl. 13.00. 

 Reminder! Der bliver kage til kaffen. Borgere må selv vise pårørende og venner 

rundt. Det bliver løst struktureret, så man ikke er bundet af et tidspunkt. Der er 

sedler i plastlomme på tavlen om besøgsdagen, som man kan give til pårørende og 

venner. Ingen tilmelding. 

 Royal (side) Run. Fredag 7/6 kl. 10.00 i Rhododendronparken. 

 I samarbejde med Springbrættet arrangerer vi vores eget løb. Der er en tur under 

0,5 km. og på 1 km. Der er forskellige forfriskninger bagefter. Der kan fås diplomer 

og medaljer. Man kan bl.a. få taget billede med de royale. Vi vil gerne have overblik 

over, hvor mange der kommer fra DBH. Anette laver tilmeldingsseddel. 

 Spisning på restaurant Rendezvous fredag 7/6 kl. 18.00. 

 Der har været ønske om at spise ude en fredag, så der bliver spisning på restaurant 

Rendezvous fredag 7/6 kl. 18.00. Huset er lukket fra 17.40. Tilmelding senest 3/6. 

 Sommerfest fredag 21/6 kl. 17.00. 

 Der hænger seddel på tavlen om det. Maden bliver nok helstegt pattegris og 

tilbehør. Klaus i køkkenet vil lave tilbehør. 

 Nyt fra grupperne (Pakkeri, Bageri, Skilte, Værested, Ungegruppe) 

o Pakkeri: Mange forskellige opgaver. Det fylder fysisk i huset med slanger, der skal 

måles op. 
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o Bageri: Kun Hanne og Jan arbejder i selve bageriet. Jan spørger om, der ikke er flere 

der vil arbejde i bageriet? Det går stille og roligt. Vi skal være færdige med brød 

inden 11.00, fordi Cafe Kox skal have brødet til frokost. 

o Skilte: Intet. 

o Værested: Det bliver godt, når det bliver sommervejr. Det kan måske lokke flere 

brugere til i eftermiddagstimerne i solen. Der kommer mere gang i tingene, og vi 

kan sidde på terrassen, når det er godt vejr. 

o Ungegruppe: Stadigvæk nye der dukker op. Der er stabilt fremmøde. Nogle gange 

er hele bordet fuldt. Ungegruppen vil hellere med til den store sommerfest end 

have deres egen. De vil gerne være med, når alle i huset er samlet. 

 Nyt fra BIFOS: 

 Vi er i gang med sommersæsonen. Der er fodbold på Hedebo onsdag, og tennis 

torsdag. Svømning og motion forsætter til udgangen af juni måned. 25.-27. juni skal 

vi til idrætsfestival i Vejle. Vi er 14 der skal afsted.  

 Vi har modtaget 35.000 fra Friluftsrådet til cykler og stave til stavgang. Det er vi 

rigtig glade for. Vi har fået 6 mountainbike cykler og 12 stave til stavgang. Gitte 

arbejder på et sted, hvor vi kan have cyklerne. Evt. et skur ved DBH. Hanne har et 

par stave, som hun gerne vil donere til BIFOS. 

 Nyt fra Venneforeningen. 

 Vi skal til Tyrkiet i morgen onsdag. Vi mødes i huset kl. 16.00. 

 Vi har fået 3.000 fra Odd Fellow og 5.000 fra § 18 midlerne i kommunen, som 

uddeles til frivilligt arbejde. Der bliver lidt penge til aktiviteter i sommer. 

 Nyt fra lokalrådet. 

 Vi har evalueret Springbræt-Festival. Der var mange, og det fungerede godt med, at 

både musik og boder var på pladsen ved scenen. Der var godt gang i salg af kaffe og 

kage. Der er tjent 6.500, udgifter for 1.800 kr. Der er ikke taget stilling til eventuelt 

overskud. Lydmanden skal have 5.000. Det skal bare løbe rundt – ikke nødvendigvis 

med overskud. Gitte tror, det går lige op. Det var en god og sjov dag. Musikken var 

super god. Musikken var ikke for høj, hvilket var godt. DBH havde mobile Pay med, 

hvilket var rigtigt fint. Vi må gerne melde ud om mulighed for mobile Pay, og at mad 

og kage i huset kan betales den vej. Det var en rigtig stor hjælp med mobile Pay til 

Springbræt-Festival. 1.100 kr. kom ind via mobile Pay. 

 

 Nyt fra Brugerrådet. Møde 6. juni. 

 Der er møde på Hedebo torsdag 6. juni. Sidste møde var den 2. april 2019. Der er 

ønske om, at lokalrådene på stederne gerne må undersøge om, der er punkter til 

dagsorden til hvert møde. 
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 Nyt fra handicaprådet. 

 Årsrapport over magtanvendelser 2018. På Det Specialiserede Voksenområde er 

der i 2018 indberettet 7 magtanvendelser samt 113 tilfælde af overgreb borger 

mod borger. I Socialpsykiatrien arbejdes der hver dag med fokus på at minimere 

magtanvendelse. Valg af pædagogisk tilgang har stor betydning for minimering af 

udadreagerende adfærd og deraf magtanvendelser. Medarbejderne på Hedebo har 

fået undervisning i konflikthåndtering med særligt fokus på forebyggelse heraf. I 

denne forbindelse er der uddannet 4 vedligeholdelsesinstruktører, der skal 

vedligeholde personalets færdigheder, fx ved drøftelse af magtanvendelser i 

læringsøjemed. 

 Der var også punkt vedr. statistik over Ankestyrelsens afgørelser på social- og 

sundhedsområdet. Ankestyrelsen har i alt afgjort 153 sager i Brønderslev 

Kommune. Her er 93 stadfæstet, i 20 sager er afgørelsen ændret/ophævet, i 32 

tilfælde er sagen blevet hjemvist, og i 8 tilfælde er sagen blevet afvist. 

Omgørelsesprocenten i Brønderslev Kommune er over niveauet på landsplan. 36 % i 

Brønderslev kommune versus 30 % på landsplan. Handicaprådet anbefaler, at man 

systematisk arbejder med at uddrage læring af de sager, der bliver omgjort, således 

de samme fejl ikke går igen. 

 Nyt fra Aktivitetsudvalget. 

 Arrangementer er nævnt under punkt 6-10 i referat. Der er spisning i Løkken på 

Søborg i sommer. 

 Nyt fra ledelsen. 

 Yvonne kommer tilbage fra barsel i juli måned. Frem til uge 40 er hun her 3 dage 

om ugen. Hun vil stå for tilbud om mindfulness. Det handler om at være i nuet og 

finde ro. 

 Vi skal have lavet nyt ugeprogram for Værestedet for 2. halvår af 2019. Vi må gerne 

snakke med hinanden om evaluering af nuværende program, og hvad der skal på i 

næste periode. 

 Badehus skal på stranden. Der skal laves reparationer. Der er aftaler med 

Springbrættet i næste uge. Der skal være borgere også fra DBH. Huset skal være på 

stranden om 14 dage. Det bliver placeret længere ude end tidligere år. 

 Eventuelt.  

a) Pia reklamerer for motionshold torsdag. Vi vil gerne have flere med. Dem der er 

med får noget ud af det. Det kan betale sig med motion. Man er fyldt med energi 

bagefter. Vi har det sjovt og hyggeligt, og alle kan være med. 

b) Bente er glad for ny have. Vi kan holde rejsegilde for alle også fra Springbrættet. 

c) Personalet samles dagligt fra 12.30-13, hvor de dels holder pause og bruger 

samværet til faglig sparring og refleksion. Når telefonen i værestedet ringer i denne 
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tid, så skriv besked ned med navn og nummer, så personalet kan ringe tilbage – 

medmindre det drejer sig om noget akut, der ikke kan vente.  

d) Der kan nok findes penge til cylindere til at åbne vinduer i drivhus. 

e) Gitte ønsker alle, der skal til Tyrkiet en rigtig god tur. Johanne vil høre om DBH vil 

give tilskud til aftensmad. Man kan købe i cafeteriet i afrejsezonen. Vi kan evt. tage 

kiks og chokoladebarer med. 


