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Referat fra Husmøde i Det Blå Hus 

Tirsdag, den 4. februar 2020, kl. 12.30. 

 

 Valg af ordstyrer: Jan 

 Valg af referent: Peter 

 Sang: ”Den gamle gartner”, nr. 44. 

 Sang til næste husmøde? ”Velkommen i den grønne lund”, nr. 8. 

 Præsentation af ny studerende. Der er startet endnu en ny ergoterapeutstuderende i Det 

Blå Hus. Majbritt, der kommer fra Frederikshavn og glæder sig til at være her. 

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

o Pakkeri: Besøg på PN Beslag i morgen, og har til p-møde i dag drøftet de 

muligheder, der er heri. Fantastisk med samarbejde med arbejdspladser på PN 

Beslag. 

o Bageri: Kører som det plejer. Vi har fået Morten tilbage. Anette har klaret det fint 

som vikar for Morten. 

o Skilte: Vi har fået en forespørgsel på at lave skilte for byggemarkedet STARK. Pga. 

travlhed skal Yvonne derfor oplæres i skilteværkstedet. På sigt skal endnu en 

borger-medarbejder gerne oplæres i at lave skilte. 

o Værested: Vi har den 29. januar holdt en fælles temadag for borgere og 

medarbejdere i Det Blå Hus om hverdagen, det aktuelle faste program, 

forventninger og drømme fremadrettet etc. Der er nedsat en arbejdsgruppe, der 

skal arbejde videre med de indkomne forslag.  

Der er ikke så stor deltagelse til Husmøderne, hvor der orienteres om mange 

forskellige ting – i dag er der således også kun godt 20 fremmødte.  Johanne 

opfordrer til at flere kommer til Husmøde.     

o Ungegruppe: Jesper (fra Ungegruppen) vil stille op til Lokalrådet. Der kommer flere 

og flere tirsdage aftener, for nuværende 10-15 unge. Der er snak om at søge 

foreninger om penge til forskelligt indkøb. Måske genopstart af foreningen 

Ungdomshuset. De unge ønsker åbning en aften mere om ugen. Det kan nok ikke 

lade sig gøre, men flere af de unge er positivt også begyndt at komme fredag aften. 

 

 Nyt fra BIFOS: 

 Der er generalforsamling onsdag 12. februar 17.00 på Hedebo. 

 Vi starter cykling op torsdag 5. marts. 

 Der er badmintonstævne i Hjørring torsdag 12. marts. 
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 Nyt fra Venneforeningen.  

 Der gives 500 kr. pr. person i tilskud til turen til Fåborg, hvis man er medlem af 

Venneforeningen. 

 Vi skal gøre klar til generalforsamling i marts, så vi skal snart have bestyrelsesmøde. 

 

 Nyt fra Lokalrådet. 

Valg til lokalrådet. Der er plads til fire. Jesper (ungegruppen), Hanne, Johanne og Ulla. De 

fire vælges uden modkandidater. Man konstituerer sig på næste møde i marts. Der er nu 

møde i Lokalrådet en gang i kvartalet. Mødet kan derfor være lidt længere. 

 

 Nyt fra Brugerrådet. 

 Status på de forskellige steder blev gennemgået. I Det Blå Hus er der stor tilslutning 

til arrangementer. Ungegruppen deltager og er ved at være integreret i huset.  

 Der er søgt satspuljemidler med henblik på at øge borgernes idrætsudfoldelse i 

socialpsykiatrien. BIFOS får en væsentlig rolle at spille. 

 På botilbudsområdet er der pulje til at udvikle kvaliteten af tilbuddene. 

 I Socialpædagogisk støtte arbejder man med projekt om mere intensiv støtte ved 

overgange, fx mellem sygehus og udskrivning til egen bolig. 

 Frederikshavn vil opstarte brugerråd, derfor kommer de på besøg på næste møde i 

marts. 

 Valg af ny formand. Ny formand vælges på næste møde. 

 

 Nyt fra Handicaprådet.  

 Der var input til Nordjysk Socialaftale 2021-2022. Det drejer sig om samarbejdet på 

tværs af kommunerne på det specialiserede socialområde. Temaet er alle borgere 

skal have muligheden og redskaberne til at kunne leve et så̊ selvstændigt liv som 

muligt. 

 Et andet punkt var godkendelse af etablering af SEL § 82 a/b tilbud og 

kvalitetsstandarder. Projektet hedder tidlig forebyggende indsats, der skal hjælpe 

borgerne til at leve et mere selvstændigt liv, og nedsætte behovet for støtte 

fremover. 

 Sundhed og Velfærd har ansøgt om og fået tildelt et indsatsforløb med 

Socialstyrelsen til styrkelse af kvaliteten i socialpsykiatrien med fokus på recovery 

og rehabilitering. Dette for, at borgerne kan opnå en større grad af selvstændighed 

med henblik på trivsel, sundhed, og mestring, og at flere borgere kan klare sig for 

mindre indgribende indsatser. Der skal bl.a. arbejdes med borgernes drømme. 

 Indsatsforløb med Socialstyrelsen til voldsforebyggelse på botilbud.  

 Handicapprisen blev evalueret. Handicaprådet fastholder uddeling 3/12. Udgiften til 

annoncering er på ca. 19.000 kr. Man ønsker fremover at bruge Facebook og 
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kommunens hjemmeside i stedet for annoncering. Budgettet til gave og blomster 

kan således øges. 

 

 Nyt fra Aktivitetsudvalget. 

 På opslagstavlen hænger seddel om Fåborg-turen. Der har været sidste tilmelding, 

men man kan lige nå at komme med, hvis man vil. Betaling af værelser foregår, når 

vi ankommer på vandrehjemmet. Vi betaler selv billetter til toget. Lille betaling for 

pladsbillet (30 kr.). 

 Vi kan leje BASBIO for at se en film sammen. Der skal nok være mindst 10 deltagere. 

 

 Nyt fra ledelsen. 

 Gitte sidder med projekt om bevægelse for livet. Der skal laves stort cykelløb i byen 

i samarbejde med Brønderslev cykelklub, BIFOS og andre. Vi skal i gang med 

cykelture flere gange om ugen. Vi kan evt. låne en damecykel fra Springbrættet. 

 Virtual Reality. Hensigten er at der arbejdes målrettet med teknologien i 2020 også 

gerne med fokus på de behandlingsmuligheder der er i teknologien. Vi har selv 

udstyr, ligesom Springbrættet har noget udstyr vi gerne må benytte. 

 Der er Royal side Run i år igen. Den 4. juni kl. 12.30 i Rhododendronparken. Anette 

sidder i arbejdsgruppen sammen med Gitte og en repræsentant fra Springbrættet. 

Borgmesteren har takket ja til invitationen om at komme på dagen og løbe med.  

 Der er Springbræt-Festival torsdag, den 28. maj. Som sidste år har vi telte til boder 

for bageriet DBH og andre. 

 Johanne spørger om fliser omkring Rygepavillonen ved indgangsdøren. Tina er sat 

på opgaven. 

 Der er forespørgsel fra en borger om en hundegård i haven. Dette med afsæt i, at 

flere har hund med om sommeren, og derfor gerne vil have muligheden for at have 

en hundegård til dem tæt på, hvor man selv opholder sig.   

 

 Eventuelt. Intet. 

 


