
Referat fra husmøde tirsdag d. 9. maj 2017, kl. 12.30. 

 

 Valg af ordstyrer: 

 Hanne 

 Valg af referent: 

 Peter 

 Sang: ”Mormors kolonihavehus”, nr. 34. 

 Sang til næste husmøde? ”Dagen i dag” nr. 34. 

 Generel info om eget ansvar for at passe på sine egne sager (Personalet) 

 Man skal være opmærksom på at passe på sine ting. Man skal ikke opbevare 

værdier i lommerne. 

 Oprydning i huset, ungegruppens rum er ikke opbevaringsrum (Martin) 

 Ungegruppen har rum i kælderen. Man skal ikke sætte sine ting i kælderrummet. 

Det er ikke et opbevaringsrum – vi har skuret til opbevaring. Alle må gerne bruge 

rummet. Der er tv og computer. 

 Flere farver i huset (Martin). 

 Ungegruppen synes, at det er for sterilt med hvide farver. Man kunne male de halve 

skillevægge blå, rød og gul. Det kunne lyse ens dag op. Alle synes det er en god ide. 

Man kunne lave en arbejdsgruppe, der skal beslutte det. Ungegruppen kunne 

udføre arbejdet. 

 Brugerkørsel, ikke længere muligt (Lokalrådet) 

 Når vi tager på ture, så kan lokalrådet ikke længere refundere penge for kørsel. 

 Gavekasse. 

 Hanne har afleveret papirer i banken, men de mener anmeldelsen måske er for sent 

afleveret. Man kunne ringe til politiet. Michael vil hjælpe Hanne med det. 

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

o Pakkeri: Vi har fået ny ansat som hedder Esther. Vi har fået to nye kunder. Vi skal 

måske til at pakke slik. 12.500 poser. Vi får kun det halve, da vi skal deles om det. 

Der mangler to Astrid Lindberg bøger. Det indskærpes, at man ikke må låne bøger 

med hjem. 

o Bageri: Vi har fået to nye medarbejdere, Liselotte og Ragner. Vi skal have dem 

oplært. Vi kan godt mærke, at vi har fået mere arbejdskraft. Jan er lidt irriteret over, 

at der er mange ting, der fylder i skuret, så det er svært at få cyklen ud. Vi bager op 

til Springbræt Festival. Bageriet skal sørge for kaffen. Vi laver små chokoladeboller. 

Indtjening går til Det Blå Hus. 

o Skilte: Carsten har travlt med at flytte skilteværkstedet. 

o Værested: Kreativ starter op igen – der er stadig noget der skal sorteres og sættes 

på plads. Der er hold hver fredag formiddag. Det er Ole og Yvonne der står for det, 



skiftevis. Hanne vil gerne lære noget om at sy. Vi vil gerne have nogle frivillige til 

kreativ. Gitte er opmærksom på det, evt. Lions klub. Vi har annonce i AOF- bladet. 

Man kan bruge Facebook. Der skal være en samtale med Gitte før eventuel opstart/ 

ansættelse. Gitte skal til frivilligt netværksmøde. Martin foreslår, at vi kunne få fat 

på Esben fra Nordjyske. Måske skal der betales for dette, hvis det har karakter af en 

annonce. I så fald er det ikke muligt. 

o Ungegruppe: Det går godt. Vi har arrangeret tur til ”horror house” i Hjørring. Vi får 

Liselotte med i ungegruppen. Vi hygger os og får god mad især, når Michael er der. 

 Nyt fra BIFOS: 

 Vi skal til Idrætsfestival 27-29. juni. Der er stævne ”Sommer på plænen” i Ålborg 

torsdag 18/5. Vi ved ikke om der bliver nok deltagere til, at vi kan tage af sted. Der 

er cykelgruppe hver onsdag 12.30 ved Eddy. Der var 4 første gang og 5 anden gang, 

som var ude at cykle. Vi er startet udendørs på Hedebo. Der er fodbold m.m. Man 

må også gerne komme og kigge på. 

 Nyt fra Venneforeningen. 

 Vi har fået 5.000 kr. fra § 18. Vi har fået 2.000 fra Odd Fellow. Liselotte har meldt 

sig til sommerhus, vi er 23 nu. Vi mangler at høre fra nogle fonde. Der bliver en tur 

til Korfu næste år til ca. 5000 kr. pr. person. 

 Nyt fra lokalrådet. 

 Er nævnt under tidligere punkter. 

 Nyt fra brugerrådet. 

 Møde er blevet aflyst. Der kommer en ny dato. 

 Nyt fra handicaprådet. 

 Der er møde næste gang 16/5 kl. 14.00. Der er blevet uddelt § 18 midler til frivilligt 

socialt arbejde. Venneforeningen har fået 5.000 kr. og BIFOS har fået 10.000 kr. 

 Nyt fra aktivitetsudvalget. 

 Vi skal på Duus vinkælder 18/5. 

 Nyt fra ledelsen. 

 Vi havde spændende temadag om kerneopgaven i sidste uge. Det gik fint med 

brugeråbent, da personalet havde temadag. Kerneopgaven handler blandt andet 

om, hvad personalet er sat i verden til at lave. Der kommer information til 

brugerne. Vi kunne få lavet pjecer til Springbræt Festival vedr. søgning af frivillige. 

Fra 1. maj er Gitte også konstitueret som afdelingsleder for Rusmiddelcentret. 

 Eventuelt.  

a) Hvornår er badehuset klart? Badehuset skulle være kommet ned på plads. 

b) Må Carsten lave en prisliste for skilte og reklamere på Facebook? Gitte siger ja. 

c) 20. maj er der arrangement Lions dag i den runde pavillon. Man må gerne komme 

derned og evt. tage foldere med. 


