
Referat for husmøde 6. februar 2018, kl. 12.30. 

 

 Valg af ordstyrer: Jan 

 Valg af referent: Peter 

 Sang: ”Sneflokke kommer vrimlende” nr. 18 

 Sang til næste husmøde? ”I sne står urt og busk i skjul”, nr. 17. 

 Gavekasse. Vi er kommet ud af vores gæld. Folk har været gode til at betale. 

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

o Pakkeri: Der er nok at lave, mange bøger. Vi holder nytårsfrokost i morgen med 

lækker mad. 

o Bageri: Har haft træls stemning, men vi er ved at have styr på det. Vi laver maser af 

flødeboller. Vi har fået Lone som ny medarbejder. Vi har udviklet Panini, som er 

godkendt. Der er cafe Kox kagebord i uge 8. 

o Skilte: Intet. 

o Værested: Der er ikke ret mange i værestedet, men motionsgruppe om torsdagen 

er godt besøgt. Man vil gerne have kreativ også om eftermiddagen. Det er en 

mulighed at skrive aktiviteter på seddel på opslagstavle. Skriv spørgsmål til 

ansøgere til nyt personale på seddel på opslagstavle. Husk at rydde op efter sig selv, 

sætte ting til vask, og skyl tallerkener af. Der er bindende tilmelding til aftensmad 

om fredagen. Michael er her ikke så meget, da han har BIFOS to gange om ugen og 

ungegruppen samt mad fredag formiddag. Han har kun 15 timer. 

o Ungegruppe: Holder husmøder en gang om måneden. Aktiviteter, menu m.m. Der 

kommer fortsat nye i ungegruppen, og der kommer nogle til spisning fredag. 

 Nyt fra BIFOS: Vi har generalforsamling i februar onsdag 28. februar. Næste stævne er IFS 

Hjørring badmintonstævne. Stævnet afholdes d. 8/3 2018 kl. 11.00-16.00 i Vendiahallen. 

Sidste tilmeldingsfrist er torsdag 22.02.18. Stævne derefter er Aalborg Cup 2018. Tirsdag d. 

17. april 2018. Vi har nu begge haller om mandagen, så vi kan spille fodbold på stor bane. 

Fremover er der volleyball fra 13.00-14.00 og fodbold og gymnastik fra 14.00-15.00. 

 Nyt fra Venneforeningen. Der er tur til Silkeborg 22-25. maj, hvor to personale (Michael og 

Pia) kommer med. Der er generalforsamling onsdag 14. marts. Vi havde et godt foredrag 

med Mai-Britt Mikkelsen i sidste uge. 

 Nyt fra lokalrådet. Snak ang. bagtaleri, ansættelse og økonomi. 6000 til aktivitetsudvalget, 

1000 til ungegruppen og 2500 til sommerfest, 2500 til julefrokost og 500 til brugeravisen. 

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

 Nyt fra handicaprådet. Der har sidst været møde 30. januar 2018. Formand for 

handicaprådet Fridolin Laager fortsætter som formand, og Bettina Bøcker Kjeldsen blev 

næstformand. Handicaprådet bliver fremover digitaliseret. Alle medlemmer får en IPad, 



hvor de kan læse dagsorden og referater. Se kommunens hjemmeside for at læse hele 

referatet. 

 Nyt fra aktivitetsudvalget. Intet nyt. 

 Nyt fra ledelsen. Gitte Velling oplyser, at der er kommet 78 ansøgere, og de er gode alle 

sammen. Yvonne skal på barsel til sommer. 

 Eventuelt. Jytte vil gerne lære, hvordan man bruger hjertestarter. § 103 har været på 

førstehjælpskursus. Vi prøver at arrangere kursus. Der er app til telefon, der viser hvor 

hjertestarter hænger. Der findes en hjertestarter på Glentevej nr. 6 ved Det Blå Hus. 

 

 


