
Det Blå Hus, lokalrådet 

Dagsorden/referat 

 

Dato: 7. december 9.00 
Referent: Hanne S 
Mødeleder. Hanne J 

Tilstede: Rikke, Ulla, Hanne & Hanne 
Fraværende: Carsten og Sebastian 

Dagsorden Referat 

Orientering fra ledelse: 
 
 

Personalet fra både Værestedet og § 103 holder stop-opdag fra 
klokken 11. mandag den 14. december. 

Orientering fra § 103: 
 
 

Der er blevet indkøbet en chokoladesmelter – den sparer meget tid. 
Det bliver undersøgt med at købe hæve/sænkebord til bageriet, 
måske skal gaskomfuret sættes ud, så der bliver plads til et rasteskab 
(hæveskab). 
I bageriet  arbejder man på at forbedre arbejdsprocesserne. 
Pakkeriet har travlt med bøger og sæbe. De arbejder på at få nye 
stole. 
Torsdag den 10. holdes der fælles julefrokost for hele 103. 

Orientering fra Værestedet: 

 Orientering om arbejdet 
med frivillig-
retningslinier 

 

Der er mange aktiviteter op til jul. 
Hanne, Hanne og Ulla planlægger og laver nytårsmiddag. 
Der er bestilt kørestol. 
På husmødet i januar kommer der et oplæg om retningslinier for 
frivillige i Det Blå Hus 

Brug af værestedet (Hanne J) 
 
 

Punktet tages op pga ændring i åbningstider i Hanne S’s ferie. 
Brugerne giver udtryk for at de er vrede på kommunen, som de synes 
har skabt en urimelig situation for både brugere og personale. 
Der er et ønske om at invitere social- og sundhedsudvalget, Rikke 
understreger at brugerne har frihed til at tage de initiativer de finder 
nødvendige. 
Det understreges kraftigt at frustrationen ikke er en kritik af 
personalet.  Det stresser i §103 når personalet derfra hentes i 
værestedet. 

Aktivitetsudvalget 
(Ditte udtræder)  
 

Der vælges nyt aktivitetsudvalg, som træder sammen i januar. 

Lys i cafeen 
 
 

Der arbejdes på en løsning 

Trivsel i huset: 
 
 

Det med besparelserne kører (se tidligere punkt). 103 mangler folk og 
håber der snart bliver visiteret nogle. 

Økonomi: 

 Orientering om budget 
både lokalrådets og de 
19.000 

 

Der er lavet budget for begge dele som lokalrådet godkendte, dog 
tilføjes indkøb af et plastiskjuletræ, Ulla undersøger. 
På lokalrådsmødet i januar orienteres om hvordan pengene er blevet 
brugt. 



 

Nye folk i huset: 

 Intromøde 18. januar 
 

Vi holder fast i intromøde for nye brugere den 18. 

Husmøde: 
 
 

Husmødet var stille og roligt, de berørte punkter er behandlet af 
lokalrådet. 

Brugerrådsmøde: 
 
 

Det næste holdes til februar 

Hvornår er der valg til lokalrådet Vi tager op senere hvordan vi vil have det til at køre. Hanne spørger 
Peter KB om han har vedtægter eller lignende info 

Næste møde: 
 

Tirsdag den 12. januar klokken 10.00 

Evt.  

 


