
 

 

Referat fra Husmøde I Det Blå Hus 

Tirsdag, den 1. maj 2018, kl. 10.00. 

 

• Valg af ordstyrer: Jan 

• Valg af referent: Peter 

• Sang: ”Kom maj du søde milde”, nr. 8. 

• Sang til næste husmøde: ”Der er noget galt i Danmark”, nr. 19. 

• Valg til lokalrådet. Johanne, Ulla og Hanne stiller op til genvalg igen i år og 

genvælges til Lokalrådet uden andre modkandidater. 

• Gavekasse. Der er få, der mangler at betale. Vi er helt ude af vores gæld til 

kaffekassen. 

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

o Pakkeri: Vi har meget travlt, men vi får det til at hænge sammen. De har 

fået Gitte L. fra bageriet. 

o Bageri: Vi har mistet Gitte L. Vi mangler folk, man må gerne sige til, hvis 

man er interesseret. Morten har været sygemeldt, men kommer i morgen. 

Anette (ny medarbejder) er en god hjælp i bageriet. 

o Skilte: Intet. 

o Værested: Vi sluttede med beton i den kreative gruppe i sidste uge. På 

torsdag kommer der nye ting i kreativ. Vi har tirsdags eftermiddagshygge. 

Vi har malet og spillet m.m. Vi skal have gang i haven. Vi kommer rundt 

omkring folk, der skylder til madkassen. Silkeborg: Betaling er, når man 

tjekker ud af hotellet. Man kan betale andre ting kontant til Pia og Michael. 



 

 

o Ungegruppe: Sofia og Martin har købt stigegolf til i sommer. Anette har også 

været i ungegruppen.  Tilbud om sæsonkort til Fårup sommerland til 300 

kr. 

• Nyt fra BIFOS. Vi er udendørs på Hedebo fra og med mandag 7/5. Næste stævne: 

Idrætsfestival 26-28. juni. Onsdag er Michaels timer flyttet til huset, så de næste 

fire onsdage er uden Michael i Kom-I-Form. 

• Nyt fra Venneforeningen. Johanne samler ind til sommerhustur. Johanne handler 

ind på tilbud. Vi skal lave madgruppe. Vi skal til Silkeborg 22-25. maj. Der bliver 

udenlandstur til næste år. I må gerne skrive jer på seddel på opslagstavlen. 

Johanne undersøger vedr. rabat. Benny og Pia tager med, og betaler selv. Vi kan 

søge ledelsen om, der må komme personale med på udenlandstur. Der er lavet fin 

folder til Silkeborg tur. 

• Nyt fra lokalrådet. Vi har fået nye reviderede vedtægter. Pia kommer med som 

medarbejderrepræsentant i Lokalrådet. 

• Nyt fra brugerrådet. Intet. 

• Nyt fra handicaprådet. Sidste møde var 20. marts 2018. Der har været punkter om: 

Projekt frivillighed. Der har været lavet spørgeskemaundersøgelse om hvem de 

frivillige er, deres opgaver og motivation m.m. Projekt fremtidens idræt om 

idræt, inddragelse og brug af frivillige indenfor socialpsykiatrien. Samt 

kvalitetsstandard for behandling af voksne stofmisbrugere. Se hele referatet på 

kommunes hjemmeside. 

• Nyt fra aktivitetsudvalget. Intet. 

• Nyt fra ledelsen. Tillykke til Esther, der har været her 1 år I dag. Yvonne er blevet 

sygemeldt, da hun har komplikationer med sin graviditet. Tina er også sygemeldt, 

da hun har fået konstateret kræft, som hun ER i behandling for. Der er tale om en 

isoleret knude, der ikke har spredt sig, og der er heldigvis god prognose, og Tina 

er ved godt mod. Hun er tilbage om 4-6 måneder. Vi er udfordret omkring 



 

 

personalesituationen. Der skal ansættes en vikar, men vedkommende kommer 

tidligst om en måned. Bente sættes op til fuld tid. Gitte V. holder ferie to uger 

fra næste uge. Vi havde besøg af kommunaldirektør og borgmester. De var 

positivt overraskede over, hvor godt vi gør det. 

• Eventuelt. 

a) Ulla, Kim og Johanne har skrevet brev om Tygelsgadecenteret til Martin 

Bech, formand for Social- og Sundhedsudvalget. Vi fik høfligt svar tilbage. 

Martin vil gerne komme på besøg. Han kan komme en formiddag. Han vil 

også besøge ungegruppen. 

b) Niels Christian (frivillig) kommer mandag og hjælper med maden i stedet 

for fredag. 

c) Husk at tømme sodavandsdåser, siger Johanne. 

d) Nyt køkken i værestedet forventes at blive lavet inden sommerferie. 

e) Gitte V. roser os for, at vi står sammen og finder energi og mod til at tage 

initiativ til sager som eksempelvis brevet til formanden for Social- og 

Sundhedsudvalget m.m. 

f) Vi venter lidt med blomster til Tina. Det vendes med Gitte V. 

 


