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Referat fra husmøde 17/8 2021 kl. 12.30. 

 

• Valg af ordstyrer: Pia 

• Valg af referent: Peter 

• Sang: Ingen. 

• Sang til næste husmøde? Charlotte vælger en sang. 

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

o Pakkeri: Nogle har arbejdet i sommers ellers har vi haft 3 ugers ferie. Samme 

arbejdsopgaver. Vi har fået 3 nye ansatte. 

o Bageri: Vi har haft 14 dages ferie. Vi har fået svaleskab, hvilket er en anden måde at 

arbejde på. Vi er ved at vænne os til det. Der er en anden ro om morgenen. Mandag 

morgen er travl. Måske kunne brød stå fra fredag til mandag. Vi har fået Winnie i 

bageriet 2 dage om ugen. Hvis man vil i bageriet, så er det blevet roligere at arbejde 

og også muligt med andre arbejdstider om eftermiddagen. 

o Skilte: Carsten har haft travlt i foråret men mere stille i sommer. 

o Værested: Charlotte synes, det er et fedt sted at være i DBH. Vi er mange til at spise 

om fredagen. I fredags sad vi ved et langbord, hvilket er rigtigt rart. 

o Ungegruppe: To ture. Fisketur og tur til Saltum. 

• Nyt fra BIFOS.  

• Svømning er startet op og motion kommer nok i gang 1/9, hvor vi også starter i 

hallen om mandagen. 

• Vi har haft generalforsamling 16/6. 

• I forår og sommer har vi spillet fodbold både mandag og onsdag, og vi fortsætter til 

1/10. Pia synes det er sjovt at spille udendørs fodbold, man kan bare komme og 

kigge på. Man kan også få en fornemmelse hvad Hedebo er, da der kommer folk fra 

Hedebo også. 

• Nyt fra Venneforeningen. 

• Vi har haft en rigtig god tur til Ribe, og tur til Løkken med spisning. Måske kan vi 

spise et lidt dyrere og bedre sted næste år. 

• Vi har generalforsamling i næste uge, onsdag 25/8. Johanne stiller formandsposten 

til rådighed for andre. Der er snart sommerhustur. Yvonne sætter på Facebook at 

der er generalforsamling. 

• Nyt fra lokalrådet. 

Der har været et møde med vores nye leder Sinne og et nr. 2 to møde også, så vi er stille og 

roligt startet op. Vi skal arbejde med brugerkontaktperson. Dvs. en borger foruden 

personale, der er med til at vise rundt i huset, når der kommer en ny bruger. Når man så 

kommer i huset som ny bruger, kan man sætte sig ved brugerkontaktpersonen, som man 

kender. I øvrigt, skal man bare komme og sige til lokalrådet, hvis man har noget på hjertet. 
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• Nyt fra brugerrådet. Vi snakkede om rygestopkursus og om succeshistorier fra Hedebo. 

Fem har været på rygestopkursus, og 4 er stoppet med at ryge. Det var et dejligt møde, da 

mange snakkede og bød ind med noget. Vi snakkede om at Inga stopper. Der kommet ny 

områdeleder. Vi kan invitere hende ned i huset, så vi kan få en introduktion. 

• Nyt fra handicaprådet.  

Der har sidst været møde tirsdag 10/8. Der var punkt om Støtte til foreningslivet, som er 

Brønderslev Kommunes nye tilskudsordning, der afløser Brønderslev Ordningen. Det 

væsentligste mål har været at skabe en tilskudsordning, der gør fordelingen af midlerne til 

foreningslivet enkel og let forståelig. Handicaprådet tager den nye model til orientering, og 

anbefaler at se på ordningen igen om 1 år med henblik på at sikre, at ordningen fungerer 

efter hensigten. Den ny ordning får også betydning for BIFOS. Desværre ser det ud til at 

tilskuddet til rekvisitter reduceres fra 50 til 25 %, hvilket er en forringelse for BIFOS. 

• Aktivitetsudvalget.  

• Der har været ikke så god mødestabilitet, så vi har lige hanket lidt op i hinanden 

med referater m.m. Sommerfest. Der er mange skrevet på – den er gratis i år. Man 

skal dog selv betale drikkevarer. 

• Tur til Egholm ønskes. Der er en restaurant, der hedder Kronborg Egholm. Der er 

planlagt tur til Street Food i Ålborg sidst i september. Tur til Nordsøen Oceanarium 

sidst i oktober. 

• Næste møde vil handle om julefrokost og andre julearrangementer. 

• Nyt fra personalegruppen 

• Der er kick-off på rygestop projektet fredag den 20/8 kl. 10.00 i Cafeen på Hedebo. 

Kurser er på Hedebo, bostøtten og i DBH. Anette går med fra DBH til Hedebo. Man 

kan godt komme med bare for at se Hedebo som ikkeryger. Tilmelding til Anette. 

Der er tilmeldingsseddel sat op. Remedier til rygestop er gratis i opstartsfasen. 

• Gå-værtsuddannelse 2/9 kl. 13.00 i Den Runde Pavillon. Man kan få kursus i at gå, 

og hvordan det gavner helbredet.  Det er ikke noget der forpligter. Anette er der for 

at støtte. Der sættes tilmeldingsseddel op. 

• Nyt fra ledelsen.  

• Ansættelse af ny medarbejder pr 1. oktober i DBH. Der har været penge nok til en 

ny stilling. På kommunens hjemmeside ligger stillingsopslag. Det er en 

fuldtidsstilling. Ellen, Yvonne, Pia, Sinne og en bruger fra lokalrådet deltager i 

ansættelsessamtaler 26/8. Der er 13, der har søgt. Ansøgningsfrist er 24/8 kl. 12.00. 

• Sindets dag, arbejdsmøde 3.9. kl. 9-10 i Det Blå Hus. Der er en arbejdsgruppe. Man 

må gerne melde sig til at være med som brugerrepræsentanter. Sindets dag finder 

sted torsdag 7/10, da 10/10 er en søndag. Der bliver kun det ene møde, og ellers 

skal man støtte op om arrangementet på dagen. 

Tilsyn 31/8 vedr. om DBH er et ordentligt hus at være i. Konsulenten vil tale med 
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borgere, som har meldt sig. Rundvisning. Hun vil tale med borgere, personale og 

leder. Ud fra hendes rapport skal vi se om, noget skal ændres i huset. 

• Eventuelt.  

• Sodavand. Købmanden i Øster Brønderslev kan måske arrangeres. Yvonne og 

Johanne vil kontakte forskellige købmænd. Det kan så blive måske 2 kr. dyrere end i 

dag. 

• Sommerfest. Vi må gerne opfordre folk til at komme. Der er sidste tilmelding i 

morgen. Der er nogle der plejer at komme, der ikke er skrevet på. 

 


