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Referat fra Husmøde i Det Blå Hus 

Tirsdag den 3. marts 2020, kl. 12.30. 

 

 Valg af ordstyrer: Jan 

 Valg af referent: Peter 

 Sang: ”Velkommen i den grønne lund”, nr. 8. 

 Sang til næste husmøde? ”Forårsdag”, nr. 47. 

 Afsked med Gitte Velling. Fredag 20/3 10.15 hygger vi med Gitte og siger farvel. Der 

kommer opslag. 

 Cykelstativ. Nyt cykelstativ købes ind. Anette sørger for det. 

 Nyt fra grupperne (Pakkeri, Bageri, Skilte, Værested, Ungegruppe) 

o Pakkeri: Vi er startet på PN beslag. 6 mand plus Bente. Det går mega godt. Vi når 

også tingene i pakkeriet. Man kan komme med ned og se, hvad det er og om det er 

noget for én. 

o Bageri: Morten er tilbage. Vi skal vænne os til at have ham tilbage. Det går som det 

plejer. Kageuge i Cafe Kox gik fint. Næsten alt blev solgt selvom, det var en rigtig 

stor bestilling. 

o Skilte: Intet. 

o Værested: Vi har haft første møde om opfølgning på temadag. Vi har samlet alle 

sedler med forslag. Vi nåede kun en tredjedel, så vi skal holde flere møder. Claus, 

Johanne, Tina og Ulla sidder i gruppen. 

o Ungegruppe: Vi er ved at starte foreningen Ungdomshuset op igen, så der kan søges 

midler. Det går godt. 

 

 Nyt fra BIFOS: 

 Vi havde en fin generalforsamling onsdag 12. februar på Hedebo. 

 Vi starter cykling op på torsdag 5. marts. 

 Der er badmintonstævne i Hjørring torsdag 12. marts. 

 Der er Ålborg Cup onsdag d. 1. april. 

 Der arrangeres cykelløb i samarbejde med cykelværkstedet torsdag d. 18. juni 2020. 

 Der er floorball i hallen på mandag 9/3. 

 I mandags havde spillede vi speedminton. Vores frivillige Patrick har været på 

kursus i det. Det er en kombination af badminton, tennis og squash. Alle, også folk i 

kørestol kan spille. Kan også spilles udenfor og om natten med selvlysende 

markering. Det er rigtigt sjovt. 

 

 Nyt fra Venneforeningen.  

 Vi arrangerer musikforedrag med duoen ”Me and Maria” i ”Bien” torsdag d. 11. juni 

2020. Der er gratis entre. Vi håber, at mange kommer! 

 Der er tur til Fåborg 4-7. maj 2020. Venneforeningen giver 500 kr. pr. mand. 
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 Nyt fra Lokalrådet. 

Rådet har nu møder 4 gange om året. Det nye lokalråd mødes i marts. Medlemmer er 

Johanne, Jesper, Ulla, Hanne, Tina og Gitte V. 

 

 Nyt fra Brugerrådet. Der har ikke været møde siden sidst. Næste møde er tirsdag d. 31. 

marts kl. 10.00 i Det Blå Hus. 

 

 Nyt fra Handicaprådet. Der har ikke været møde siden sidst. 

 

 Nyt fra Aktivitetsudvalget. 

 12. marts var der møde med snak om, hvad der skal ske i forår og sommer. Vi 

opfordres til at komme med forslag inden 12/3 til det nye program. 

 Fåborg turen. Der kommer informationsmøde om program for turen. 

 

 Nyt fra ledelsen. 

 Gittes tid er ved at rinde ud. Der kommer ny leder pr. 1. maj. 

 Indbrud I Det Blå Hus i nat. Tyvene har været hele huset igennem og brudt næsten 

alt op. Der er styr på det nu. Politiet har været her tidligt i morges. 

 Der skal artikel i avisen om pakkeriets nye tilbud på PN-beslag med borgmesteren. 

 Gitte er ved at få alle ting lukket inden hun går af som leder.  

 Royal Run. Cykelløb med afspærring af byen 18. juni. Opslag om Royal Run og 

Springbrætfestival. 

 Der kan startes små cykelture op i forbindelse med forberedelse til cykelløb. 

 

 Eventuelt.  

 Corona virus. Covid-19 giver luftvejssymptomer. Hvis man er sund og rask, skal 

man ikke købe mundbind. Man skal vaske hænder og spritte af. Host i ærmet eller i 

hænder og så vask hænder bagefter. Vi skal bare gøre som normalt ellers. 

 Cykelværksted. Åbent fredag kl 13.00 med Jesper. Hvis andet tidspunkt, aftal med 

Jesper. Man kan kun få hjælp til reparation og skal selv betale materialer, da vi ikke 

må konkurrere med de andre cykelværksteder. 

 Esther efterlyser, at folk rydder op efter sig selv. Det har været et problem de sidste 

10 år. Det er sagt igen og igen og igen på husmøder. Hvis man rydder op efter sig 

selv, har vi mere tid til andre ting. Pia siger, vi kan tænke over nye måder at løse det 

på. Kan sættes på som fast punkt til de næste husmøder. 

 Skal husmøder være hver anden eller tredje måned? Der kan være ting og 

informationer, som skal behandles med det samme. Gitte synes, vi skal holdes fast 

ved møder en gang om måneden, men det kunne være kortere møder hver anden 

måned. Gruppen om planlæggelse af det kommende program drøfter det. 

 Gulvet knager. Kan der gøres noget ved det? Det er vist ikke muligt. 
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 Torsdag 13.00-14.00 kommer der skilt om, at man ikke må forstyrre, når der er 

mindfulness. Vi skal tænke over ikke at snakke m.m. ude på gangen. 

 


