
Referat fra husmøde 15.12.2016, kl. 12.30. 

 

 Valg af ordstyrer 

- Jan 

 Valg af referent 

- Peter 

 Sang: ”Kender I den om Rudolf”, nr. 70. 

 Sang til næste husmøde? ”Vær velkommen herrens år” nr. 54. 

 Juletræer – skal vi have et rigtigt juletræ? 

- Vi henter et kunstig juletræ i kælderen, og pynter det fredag aften. Vi kan få et rigtigt 

juletræ til udendørs fra Springbrættet 23/12, som pyntes med lyskæder. 

 Dekorationsdag 20/12. 

- Man kan bare komme med lys m.m. Vi skal have fat på ler. Vi køber 5 pakker og 3 oasis 

hos købmanden. 

 Gavekasse 

- Vi har købt nye pengekasser til gavekassen og kaffekassen. De bliver låst inde på 

personalekontoret fremover. 

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

- Pakkeri. Vi har bøger og bideruller. Vi har fået gjort rent og ryddet op pga. ministerens 

besøg. 

- Bageri. Vi har travlt. Vi skal bage op til, når de lukker i uge 1 pga. ombygning. 

- Skilte. Carsten er fint med. 

- Værested. Der har været travlt i december. Der har været mange arrangementer. Der er 

julemiddag 23/12. Der er pakke-banko-spil. Fredag 30/12 er der nytårsmenu. Begge for 

35 kr. Nytårsmiddag bliver til middag 11.30. Huset bliver lukket 16.00. 

- Ungegruppe. De har haft ekstra julefrokost, og de skal i biografen. 

 Nyt fra BIFOS 

- Vi har lige holdt BIFOS julefest 12/12. Der er julefodbold i Ålborg i morgen fredag. 

Sidste træning er i Kom-I-Form onsdag 21/12. Første træning efter nytår er i hallen 

mandag 2/1 2017. 

 Nyt fra rejseforeningen 

- Vi har solgt 300 lodder. Vi har fået ca. 2700 kr. ind. Vi starter sommerhusgruppe, så vi 

kan søge fonde. Gruppen starter op tirsdag 10/1. Der er bestyrelsesmøde i 

rejseforeningen 4/1 2017. 

 Nyt fra lokalrådet 

- Fra nytår er det Pia der sidder som medarbejderrepræsentant i stedet for Yvonne. 

 Nyt fra brugerrådet. 

- Der blev valgt ny formand, og Ulla blev valgt. 

 Nyt fra handicaprådet 



- Der har været møde 13/12. Differentierede takster på Nordstjernen og Cassiopeia blev 

behandlet. Bl.a. for at spare penge opdeles beboerne i 3 kategorier efter hvor meget 

hjælp de skal have. Når der kun er en takst, har andre kommuner incitament til at placere 

meget plejekrævende beboerne på tilbud i Brønderslev kommune, da det er billigere, når 

der kun er en takst. Der blev også behandlet en klage fra handicaporganisationerne over, 

at handicaprådet ikke bliver hørt før beslutninger tages. Årets handicappris gik til Søs 

Thielst fra BIFOS. 

 Nyt fra aktivitetsudvalget 

- Vi har udvidet aktivitetsudvalget med ny struktur med op til 10 medlemmer. 

Medlemmer: Gitte M., Ulla, Johanne, Jan, Yvonne, Hanne. Der er møde hver måned. 

Der planlægges 3 måneder af gangen. Der bliver hængt seddel og med forslag til 

aktiviteter. 24/1 er der planlagt tur til Hanne i Dronninglund. Vi skal se slottet og 

sognehuset. 

 Nyt fra ledelsen 

- Ombygning af bageriet i uge 1. Genetablering af toilet til pakkeriet. Vi skal have ryddet 

op. Vi holder loppemarked over tiloversblevne ting. 

- Der er lavet liste med ønsker om ting, der skal købes i IKEA. Der bliver tur til IKEA 

21/12. 

- Personalet har lavet folder om DBH. De skal ud til alle i psykiatrien og læger og 

bibliotek. Man kan se aktivitetsplanen deri. Gitte Velling tager ud til de forskellige 

tilbud og fortæller om Det Blå Hus. 

- Beskyttet beskæftigelse: Vi holder åbent hus i bageriet og pakkeriet i det nye år. Også 

åbent hus for de forskellige tilbud. 

- Jan synes, det er fint, hvis vi kan få nogle nye brugere. Karen synes at bostøtterne kan 

tage folk med i DBH. 

- Jette er utilfreds med, at man flytter strikkeklubben til tirsdag. Den er lagt om tirsdagen, 

fordi tirsdag er mødedag. Johanne og Jette laver nørkledag om onsdagen, og der bages 

kage til om onsdagen. Det er personalet, der sætter rammen. Der er medinddragelse, men 

ikke altid medbestemmelse. Erna bager kage til om tirsdagen. Man kan bage boller den 

ene af dagene i hensyn til sundhedsperspektivet. 

- Der er blevet taget penge fra pengekasserne. Vi skal ikke mistænkeliggøre hinanden 

siger Gitte V. Det skaber dårlig stemning. Vi kan ikke have penge stående. Fremover 

bliver penge opbevaret på personalekontoret. Der bliver låst af for de rum, som ikke 

bruges. Der er ikke sikkert, at det er nogen af os. Det kan være ”professionelle” folk 

udefra. Der er helt styr på udlevering af nøgler til brugere. 

 Eventuelt 

- Intet. 


