Referat fra husmøde d. 23/9-15
Ordstyrer: Morten
Referent: Peter
Sang: ”Dit sind flyver altid”.
Sang til næste husmøde?
”Visen om de atten svaner”
Inga orienterer om personalesituationen i DBH
Det er sket store forandringer det sidste års tid. Der er truffet beslutning om normeringen i
værestedet. Der skal reduceres i personale. Personalet har været kaldt ind. To får andet arbejde fra
1/11. Birthe kommer i opgangsfællesskabet og Arne kommer på Hedebo. Der bliver ikke så mange
medarbejdere i værestedet som hidtil. Der er også reduceret i ledelsen. Rikke er deltid i DBH. Det
betyder ikke nødvendigvis, at der er mindre åbent i værestedet. Inga kan ikke udtale sig om der er
flere personale, der skal flyttes. I løbet af en måneds tid vil der blive meldt endeligt ud vedr.
personalesituationen. Der skal reduceres med 94 timer pr. uge svarende til 2 fuldtidsstillinger og en
20-timers stilling.
Rikke orienterer om personalesituationen i DBH
Der bliver sat en idepostkasse om vedr. forslag til åbningstider og andre ønsker vedr. aktiviteter, fx
NADA. Fx ønske vedr. tid til at tale om personlige ting. Karen synes ikke, at frivillige er til at stole
på. De bryder tavshedspligten. Det betyder ikke, at alle frivillige bryder deres tavshedspligt. Grethe
synes ikke, vi kan undvære Arne og Birthe. Ole synes også, at der bliver sparet for meget. Ole ville
have valgt nulmodellen i stedet for. Der er ikke 30 pladser i beskyttet beskæftigelse, men kun 15,
hvilket betyder at der mangler 2 stillinger i DBH. Det er besluttet, at der skal frivillige ind i alle dele
af kommunen. Peter siger, at der er mange brugere, der er stoppet pga. forandringer. Bodil synes, at
der skal være personale tilbage til at give varme til brugerne. Ole siger, at besparelserne skyldes
flerårsaftalen på psykiatriområdet. Der har ikke været styr på økonomien. Der har været et
overforbrug og mange dyre enkeltsager – de ti dyreste sager koster 34 mio. kr. I avisen fra i dag
står, at nogle af besparelserne i flerårsaftalen bliver annulleret.
Hvordan går det i huset?
Udgår. Sættes på til næste husmøde.
Gavekasse
Udgår.
Nyt fra grupperne (pakkeri, bageri, skilte, værested og ungegruppe)
Pakkeri:
Bageri:
Skilte:
Værestedet:
Ungegruppen:
Alle punkter udgår.
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Nyt fra BIFOS
Udgår.
Nyt fra lokalrådet
Udgår.
Nyt fra brugerrådet.
Udgår.
Nyt fra handicaprådet
Udgår.
Nyt fra aktivitetsudvalget
Udgår.
Nyt fra ledelsen
Udgår.
Eventuelt
a) Ole gør opmærksom på Sindets Dag fredag 9/10 i pavillonen. Der bliver noget fra BIFOS.
Der kommer en og spiller.
b) På fredag er der frivilligdag i sundhedshuset. Alle er velkomne.
c) Vi har fået Leif som nyttejobber. Han skal være her indtil 18/12 2015.
d) Arne har glemte nøgler, som er blevet væk til marked. Det er en, der har nøgle til huset.
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