Referat fra husmøde d. 10/6-15
Ordstyrer: Ulla.
Referent: Peter KB.
Sang:
Sang til næste gang: ”Blæsten går frisk over Limfjordens vande”.
Telefon
Udsættes til næste møde.
Stole – cafeen
Dekorere stole i cafeen. Hanne og Lola. En aktivitet i kreativ. Opslag laves. Vil undersøge, hvad det
koster.
Kaffeordning
Der er mange penge. Birthe og Margit laver regnskab i næste uge, og det tages op på næste
husmøde.
Turen til Pandrup
Vi besøgte et værested i Pandrup. Det var et hus med have og drivhus. Der var omkring 80 brugere.
Det var selvkørende med egen kasse. Kun et personale samt servicemedarbejder og SKP’ere. De vil
ikke have frivillige. De stod selv for rengøring og alt. De havde deres egen bus, som var delt med to
andre steder.
Rejseforening
Der er interesse for det. Vi vil lave opslag om informationsmøde og stiftende generalforsamling. Vi
må bruge Det Blå Hus’ kontorfaciliteter.
Gavekasse:
Udsættes til næste gang.
Nyt fra grupperne (pakkeri, bageri, skilte, ungegruppe og værested):
Pakkeriet har travlt med bøger og haven. De har fået ny medarbejder, som hedder Kenneth.
Bageri: Vi har fået nye trøjer. Vi leverer sandwichboller til cafe Kox. Vi har lavet valgkage. Vi er
blevet eneleverandør til cafe Kox. Skilte: Intet nyt. Der er ikke arbejde hver dag. Værested: Hygge
torsdag eftermiddag. Evt. lave seddel om at lukke alle døre og vinduer, når der er brugeråbent.
Bodil efterlyser flere brugere til kreativ. Arne efterlyser flere til madlavning. Yvonne har lavet
aktivitetsoversigt. Ønsker til hvad værestedet skal indeholde. Der har ikke været så stor tilslutning
til spileftermiddag om tirsdagen. Evt. spil udenfor i sommerperioden. Vi kører videre med
spileftermiddag hen over sommeren. Ungegruppe: De har lavet en forening, som hedder
”Ungdomshuset DBH”. Martin er formand. Sebastian er kasserer samt to menige medlemmer.
Hvordan skal ungegruppen repræsenteres i lokalråd m.m.?
Nyt fra BIFOS:
Peter fortæller, at der har været sommerstævne i Brønderslev d. 1/6 samt at der er Idrætsfestival fra
d. 30/6 – 2/7 i Vejle.
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Nyt fra Lokalrådet:
Vi inviterer nye brugere på mandag 9.00. Der er bevilget penge til Fårup sommerland samt
aktivitetsudvalg. Ulla har spurgt Inga om penge til konference i Vejle.
Nyt fra Brugerrådet:
Brugerrådsmøde 12/8 holdes i Det Blå Hus.
Nyt fra Handicaprådet:
Der er møde 17. juni 2015.
Nyt fra Aktivitetsudvalget:
Penge til Fårup sommerland og sommerfest. Fårup sommerland bliver torsdag 13. august 2015.
Prisen bliver 249 kr. Opslag om biografture er hængt op.
Nyt fra ledelsen:
Proces om ny handicap- og psykiatrichef. Sag om værested er på som punkt i socialudvalget samt
handicaprådet. Nye frivillige: Hvordan får vi frivillige ind? Næste tirsdag er der lukket. § 103 er på
arbejde. Tak for servicering omkring kurser. Næste husmøde bliver efter sommerferien. Onsdag d.
12. august 2015.
Eventuelt:
a) Må vi købe nye spidser til billardkøer. Ja det må vi.
b) Skriv navne på, når vi skriver punkter til dagsorden på tavlen.
c) Vasketøj: Smid snavset tøj i den store kurv.
d) Skriv jer på de forskellige grupper på tavlen (Ulrik).
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