
 

 

Referat fra Husmøde i Det Blå Hus 

Torsdag 10.11.2016, kl. 12.00. 
 

• Valg af ordstyrer: 

- Johanne 

• Valg af referent: 

- Peter 

• Sang: 

- ”Mormors kolonihavehus”, nr. 34. 

• Sang til næste husmøde? 

- ”Kender I den om Rudolf”, nr. 70. 

• Gavekasse. 

- Intet. 

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

- Pakkeri: Vi har pakket sæbe og pulver. Der er ikke rigtig noget nyt. Der er flere der er syge 

og skranter for tiden. 

- Bageri: Vi har haft meget travlt, men der er mere roligt nu. Bageriet har lavet morgenbrød 

og kager til social- og sundhedsudvalgsmøde - der var ros fra Gitte, politikerne, direktøren 

og cheferne i kommunen til bageriets kager. Vi har fået brød retur fra Kulturfestivalen, som 

bliver lavet til drys. 

- Skilte: Intet. 

- Værested: Der er sat administrativ tid på ugeskemaet, hvor Pia og Yvonne arbejder med ny 

struktur og nye ideer for Det Blå Hus. Bodil ser frem til de gode ting der kommer. De 

arbejder blandt andet med ansvarsfordeling af opgaver personalet imellem, fx vedrørende  

madlavning og madplaner. Fremover er der også ønske om, at brugerne inddrages mere i 

praktiske opgaver i huset end for nuværende. Derfor skal alle være forberedte på, at de vil 

blive spurgt om ting, som de kunne være medansvarlige for i dagligdagen. 

- Ungegruppe. Yvonne hilser fra Dennis. De er stadig i gang med indretning af kælderen. 

Flere i Ungegruppen ville gerne have deltaget til Mortens aften, men da de var for sent ude 

med tilmelding (da anden var bestilt), blev det desværre ikke aktuelt i denne omgang. De 

opfordres til deltagelse ved husets fælles julefrokost. Det bemærkes, at det er dejligt, at de 

unge har lyst til at deltage i fælles arrangementer. 

• Nyt fra BIFOS 

- Julestævne i Hjørring. Mandag d. 5. december 2016. Der er julefest på Hedebo muligvis 

mandag d. 12. december 2016. 

• Nyt fra rejseforeningen 

- Det er planen at etablere en "sommerhusgruppe" med start fra januar 2017. Denne gruppe 

skal arbejde med søgning af fonde og midler. Muligheden herfor er større, hvis vi kan få 

formidlet turen som et projekt. Johanne har lagt lodder til køb fra Lions til kr. 25,- stk. Der 

vil blive afholdt et informationsmøde om sommerhusgruppen i december, og gruppen vil 

dels gerne have et par medlemmer med i arbejdet, ligesom der senere vil blive mulighed for 

at melde ind på praktiske opgaver som eksempelvis madlavning til turen. God ide, at flere 

nu tager et aktivt ansvar omkring alle de opgaver der er forbundet med afholdelse af sådan 

en fælles tur. 

• Nyt fra lokalrådet. 

- Alting går for stærkt. Til næste år skal det planlægges bedre. Lokalrådet har talt om trivsel i 

Det Bå Hus, og her er fokus på alt det, som allerede nu går godt - det opfordres alle til også 



 

 

at hæve, da dette også medvirker til at skabe en bedre trivsel i hverdagen. For yderligere 

information henvises til referat på opslagstavlen fra lokalrådsmødet. 

• Nyt fra brugerrådet. 

- Intet. Der er møde den 8. december, kl. 12.30 i DBH. 

• Nyt fra handicaprådet 

- Intet nyt. Der er møde igen den 22. november, hvor modtager af handicapprisen bestemmes. 

Årets handicappris uddeles på rådhuset mandag den 5. december 2016. 

• Nyt fra aktivitetsudvalget 

- Juletur: 7. december. Vi skal have nogle til at lægge bil til – de får betaling for benzin. Der 

er julemarked fra kl. 15.30-17.30 på Springbrættet samme dag, hvis nogen skulle have lyst 

til mere jul - alle er velkomne, og her er mulighed for at købe julegaver og nyde lidt godt til 

ganen. 

- Julefrokost: 2. december. Huset er lukket hele dagen, og åbner først kl. 17.30 - dette gælder 

både værested og beskyttet beskæftigelse. Alle medarbejdere deltager i julefrokosten. 

- Juledekorationer: 22. november. Her laves kalenderlys og adventskrans og 20. december 

laves der dekorationer til jul. Vi mangler mos - Johanne tilbyder at tage en tur i skoven med 

nogle andre og samle ting ind til formålet. Tag selv lys og skåle med til adventskrans og 

dekorationer. § 103 er lukket disse dage, så alle har mulighed for at være med. 

- Lions Klub kommer på besøg den 14. december kl. 13.30. De kommer og spiller julemusik. 

De har godter med og huset giver æbleskiver. 

- Julehygge: 1. december. Pædagogpraktikanter og Dorthe afholder julehygge, da personalet 

afholder fælles temadag. Se opslag herom på tavlen. 

- Sundhedsdag: 24. november kl. 13-15.30 i pavillonen i Rhododendronparken. Vi følges ad 

fra DBH. Værested og §103 er lukket fra kl. 13.00. 

• Nyt fra ledelsen. 

- Gitte og personalet lægger an til temadag, hvor der er fokus på nye tilbud i DBH - jf. De 

forslag og ønsker, der er kommet fra flere brugere. Det forventes, at en ny plan/struktur er 

klar medio december til orientering, og med opstart fra det nye år.  

- Fødevarestyrelsen har bestemt, at bageriet skal være et engrosbageri. Det betyder 

ombygning af bageriet. Mødelokale ved siden af bageriet inddrages til arbejdslokale. Der 

bliver en glasdør, så bageriet fungerer i sig selv. Fra pakkeriet skal man uden om for at 

komme til værestedet. Bageriet kan være lukket nogle dage pga. ombygning. Bageriet får 

opfyldt ønsker om mere plads. Bodil synes det er træls, at pakkeriet skal uden om huset for 

at komme til værestedet. Det kan desværre ikke være anderledes. Det er kun Gitte, der må 

gå igennem Bageriet, og hun skal endda bære kittel. 

• Eventuelt 

- Kaffe/oprydningsordning. Gitte M. synes, at der skal være oprydningshold med 

turnusordning med opvasken. Når vi starter aftales det, hvem der rydder op. Man skriver det 

på liste, hvor det registreres hvem der har taget opvasken. Så det går på tur. Man kan få 

støtte fra personalet. Vi skal passe på, at folk måske vælger at blive væk, fordi der følger 

praktiske opgaver med, som de kan være i tvivl om de magter. Vi beslutter os for at afprøve 

en omvendt turnusordning, så der er forskellige folk til opvasken hver gang. 

- Der er ønske om at ændre tidspunktet for Husmøderne tilbage til 13.00. Det bliver for 

presset at nå det til kl. 12, da der også skal ryddes op efter frokosten. Af hensyn til brugere 

fra Bageriet, som har fri kl. 12 aftales det, at vi sætter det nye tidspunkt til kl. 12.30. Der 

tales om, at fremmødet til Husmøde ofte er størst, når det lægger i forbindelse med 

strikkeklubben - måske denne skal flyttes til en anden dag?  Der er stor fleksibilitet i forhold 



 

 

til at både onsdag eller torsdag kan være aktuelle dage. Personalet tager højde for det i den 

nye planlægning. 

- Julemiddag: Den 23. december. Der er stemning for, at Værestedet afholder julemiddag om 

dagen denne dag, og at vi lukker til aften. Der er forslag om pakkespil eller julebingo. 


