
 

 

Referat fra brugerrådsmøde d. 11. november 2015 

 

 

1. godkendt. 

 

2. Daniel er ordstyrer. 

 

3.  Rikke er referent. 

 

4. Punkterne der er sat på dagsordenen er fine som faste punkter. 

 

5. Handicap rådet vil gerne have organiseret møderne således der ikke er så mange punkter 

fremadrettet. Peter har ikke mulighed for at sætte punkter på dagsordenen, hvorfor han kun kan 

sætte punkter på dagsordenen under evt. Ole giver udtryk for at han gerne vil hjælpe Peter med at 

sætte punkter på dagsordenen. 

 

6. Inga orienterer om Masterplanen.  

Der er efterhånden gang i at få frivillige ind på stederne. 

Gerda fortæller om frivillige på Hedebo. Der er forskellige aktiviteter i gang. De frivillige er blevet 

taget pænt imod på Hedebo. I mødestedet i Dronninglund kører det ikke så godt, da der er flere 

frivillige der er sprunget fra igen. Brugerne forsøger at støtte op om tilbuddet. Der er flere frivillige 

i Det Blå Hus og det opleves at brugerne tager godt imod dem. 

 

Inga orienterer desuden om: Medborgerskab, kompetence udvikling for både bruger og personale. 

Der arbejdes pt. med At bo pt. i områdelederstaben. Herunder orienterer Inga også om et nyt tilbud i 

Hedelundsgade. I forhold til Hedelundsgade er det personale fra Hedebo der skal have nogle timer i 

Hedelundsgade. Det betyder også at der kommer nogle andre personaletimer ind på Hedebo. Peter 

spørger om der er en høj husleje i Hedelundsgade. Inga og Ole fortæller at det er der, men at man 

har mulighed for at søge boligstøtte. Der er generelt meget fokus på hvordan vi får brugerne mere 

inddraget i disse indsatsområder. 

Ole orienterer om budgettet og fortæller om hvorfor budgettet er så overbelastet. Vi har det højeste 

udgiftsniveau i Danmark på trods af at vi er en af de mindste kommuner i landet. 

 

7. AOF giver undervisning i Det Blå Hus, ligesom der tilbydes IT undervisning i Det Blå Hus. Vi 

skal tænke over hvordan vi får det udbredt på hele området. Der er generelt en god stemning for at 

brugerne gerne vil deltage i evt. konferencer. 

 

8. Hedebo skal på juletur, der er også planlagt julefrokost. Der afholdes også pårørendeaften i de 

forskellige grupper, hvilket var en rigtig god aften. Der er ansat flere forskellige nye medarbejdere, 

en sygeplejerske, en ergoterapeut og en pædagog. Det ser godt ud med personaledækning. Daniel 

fortæller at der er nogle der har opstartet et band på Hedebo. 

 

Mødestedets venner skal også have en juletur og julefrokost mm. I Det Blå Hus har der lige været 

en shoppetur til Aalborg, Der er planlagt juletur og julefrokost, samt nytårsfrokost. Der er flere 

aktiviteter i gang. Ulla får sat ord på at det er svært at få arbejdstidsplanen til at hænge sammen. 

Hun fortæller at brugerne er bekymret for personalet i Det Blå hus. Ulla fortæller desuden at vi har 

udarbejdet en folder der skal deles rundt hos forskellige steder, som reklame. Ole fortæller at 

ungegruppen kører godt. Der er et stort fremmøde. De skal også have julefrokost. De unge har lavet 

en forening der hedder Ungdomshuset Det Blå Hus, hvor de har fokus på motion og sammenhold. 

Daniel vil forsøge at lave lidt pr. på Hedebo fra ungegruppen. 



 

 

Opgangen har også aftalt juletur og julefrokost. Tirsdag aften fik de mortens and, hvor de var 6 der 

deltog. Rusmiddelcentret har været på besøg i Det blå hus og det har været en god oplevelse. Der er 

også aftalt julefrokost og nytårsfrokost.  

Der er en frivillig der har henvendt sig til bostøtten i forhold til at arbejde som besøgsven 

eksempelvis. 

Bifos har også fået frivillige ind og det er de rigtig glade for. 

 

EVT. Ole fortæller at der er udstilling i Blå kunst i pavillonen d. 21. og 22. november. 

 


