
Dagsorden 
Husmøde 

Beskrivelse af 
punktet 

Referat d. 2. februar 2022 

Sang Sneflokke kommer 
vrimlene, nr. 18 

Sang til næste husmøde: 
Livstræet 

Mødeleder  Sinne 

Referant  Anette 

Nyt fra personalegruppen 
og ledelsen 

Information som er vigtig 
for alle i huset. 

Information om ny husmøde dagsorden: 
Sinne orienterer om denne dagsorden 
Der kan skrives ønsker eller andet på da den 
sættes op på opslagstavlen 
 
Pædagogisk virksomhedskonsulent: 
Der ansættes en til at hjælpe med at søge om 
at de borgere, som får førtidspension kan 
komme i praktik og senere i 
virksomhedspraktik med løntilskud. 
Det er både dem i Det Blå Hus samt andre 
institutioner i Kommunen som kan få hjælp af 
denne person. 
Vedkommende bliver tilknyttet DBH i 15 
timer.  
Sinne er i udvalget sammen med Annette 
(leder for socialpsykiatrien) og de vil sammen 
finde ud af hvornår der bliver en ansat. 
 
Feedback på infomøde: 
Der er enighed om, at det var godt og det var 
en meget god måde at vise, hvad personalet 
har lært på deres kursus om metakognitiv 
metode samt hvordan vi kan hjælpe de 
borgere som ønsker det vha. denne metode 
 
Forslag til brug af covid-19 midler: 
Personalet fremlægger forslag om to-dags tur 
til Skagen for de borgere, som har deres gang i 
DBH. 
Fredag aften i DBH flyttes til torsdag og i 
stedet er borgere og personale sammen i 
Skagen torsdag aften og fredag dag. 
Der betales for det meste, men der kan 
forekomme få udgifter for den enkelte i 
Skagen. 
Transport til og fra Skagen er egenbetaling. 
Personalet hjælper til med at planlægge 
transport samt togtider. 
Alle informationer kommer på opslagstavlen i 
værestedet 
Der er enighed om, at det er et godt forslag. 



Der sættes en tilmeldingsseddel op og alle der 
har tilknytning til DBH er velkommen til at 
komme med 
 
 
Forslag til brug af penge fra Lions: 
Personalet fremlægger forslag om at pengene 
eller nogle af dem bruges på betaling af leje af 
sommerhus i september. 
Vi har fået 10000,- fra Lions Klub  
Personalet står som noget nyt for denne tur 
sammen med nogle frivillige brugere. 
Der sættes en seddel op så frivillige kan skrive 
sig på. 
 
 
Sommerfest 2022: 
Sommerfesten betales igen i år stort set af løn 
for ekstra opgave ved PN. Der kan være en 
lille egenbetaling. 
Denne opgave ønskers at alle der komme i 
DBH er med til at hjælpe med opgaven. 
 
Kommentarer til forslag: 
Alle er glade for alle forslagene, og glæder sig 
over at der mulighed for at komme ud af 
huset  
 

Nyt fra Grupperne Er der vigtige informationer 
siden sidste husmøde, som 
er vigtige for huset.  

Ungegruppen har fået nogle nye og det er 
godt at der bliver taget godt imod de nye. 
 
Bageriet: Morten oplyser om, at Cafe Kox 
holder afternoon tea den 9 og 10/2 
 
 

Nyt fra aktivitetsudvalget Information om nye 
aktiviteter og tiltag 

Flere i aktivitetsudvalget: 
Jan orienterer om at der ønskes flere 
medlemmer i aktivitetsudvalget. 
Louise vil gerne deltage. 
Der sættes en seddel op . 
 
Aalborgtur: 
Det Blå Hus flytter fællesspisningen fredag 
aften den 18/3 da turen går til Aalborg.  
Der er mulighed for at shoppe samt hygge. 
Der spises på restaurant Visa kl. 18.00 
Der er afgang kl. 15.05. 
 
 



Nyt fra 
lokalrådet/brugerråd/ 
handicapråd 

Ny information som er 
vigtig for alle i huset. 

Brugerrådet- 
Da der er ansat ny leder, er der ikke 
indkaldt til møde endnu- Men der skal 
kigges på vedtægter og andre 
informationer, så dato udmeldes snarest. 

 
Handicaprådet:  
Sidste møde var 25. januar 2022. Status på 
forankring af CTI-projekt. Det handler om 
at fx folk der kommer fra psykiatrisk 
sygehus får omfattende støtte i den første 
tid for at lette overgangen og forhindre 
genindlæggelse. Man har kun haft få 
borgere i forløb, men projektet fortsætter, 
hvor det er relevant. Statistik over 
Ankestyrelsens afgørelser på social- og 
beskæftigelsesområdet i 1. halvår 2021. 
Ankestyrelsen har udarbejdet en rapport, 
der viser styrelsens afgørelser i klagesager 
for 1. halvår for 2021. Rapporten viser, at 
Brønderslev Kommunes 
omgørelsesprocent er på 37 %, hvilket er 
10 procentpoint højere end på landsplan. 
 
Lokalrådet. 

• Der gives 2500,- til Koldingturen i 

stedet for 2000,- 

• Der er ønske om at der er en 

borgerkontaktperson i DBH. - Det 

arbejdes der videre med 

 

Nyt fra Venneforeningen Ny information som er 
vigtig for alle i huset. 

Hvis man er medlem: 
Der giver 600,- til Kolding turen pr person 
De giver også et tilskud til sommerhusturen på 
2000,- 
Der er generalforsamling i marts. 
 

Aktiviteter i BIFOS Hvilke 
aktiviteter/arrangementer 
er der i BIFOS i den 
kommende tid. 

Vi er startet med aktiviteter i det nye år. Vi 
afholder generalforsamling 16/2 på 
Hedebo. Vi har nu 3 der deltager i 
vandgymnastik onsdag. Vi har fået penge 
fra § 18 til at opstarte et projekt med 
idræt i Dronninglund, og dvs. den østlige 
del af kommunen. Personalet på Hedebo 
og Det Blå Hus har valgt at dele mandag 



og onsdag op således Det Blå Hus har 
mandag og Hedebo har onsdag, det har vi 
valgt for at skabe noget kontinuitet. Det 
træder i kraft fra uge 8. 
Pia og Michael er tilknyttet som personale 
i Det Blå Hus.  
Der ønskes et tæt samarbejde med 
Hedebo, så borgerne kender personalet 
både fra DBH samt Hedebo. 
 

Eventuelt Man kan ikke tage et punkt 
op som kræver en 
beslutning. Dette skal på 
næste møde. 
Ofte en kort information 
eller et spørgsmål.  

Der ønskes en bænk på den østlige side så 
man kan sidde i solen. 
Denne indkøbes snarest. 
Der ønskes flere stole med høj ryg til 
terrassen. 
Pedellerne gennemgår terrassen og evt. 
mangler. 

 


