
Referat fra husmøde 7. januar 2020, kl. 12.30. 

 

 Valg af ordstyrer: Jan 

 Valg af referent: Peter 

 Sang: ”I sne står urt og busk i skjul”, nr. 17. 

 Sang til næste husmøde? ”Den gamle gartner”, nr. 44. 

 Hyppighed af husmøder. Giver det mening med husmøder hver måned? Lokalrådet er 

skåret ned til 3 gange om året. Vi kan evt. lave mad i forbindelse med husmøde. Kan 

drøftes på temamøde. Kunne være en gang i kvartalet. 

 Aktivitetsplan og temadag 29/1. Temadagen Holdes formiddag. Skal planen laves om? Vi 

skal drøfte huset generelt, hvad kan vi gøre bedre? Inddragelse af brugerne. Sæt kryds i 

kalenderen. Der kommer opslag, hvor man kan skrive ideer på. 

 Valg til lokalråd.  Valget holdes på husmøde 4. februar. Hvis du vil være kandidat, så skriv 

dig på seddel. 3-4 skal sidde i rådet. 

 Tur til Fåborg. Turen bliver i maj. Vi begynder at arbejde på det, så folk kan få at vide om 

pris og indhold. Skriv jer på listen på opslag på tavlen. 

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

o Pakkeri: Intet. 

o Bageri: Roligt i januar efter travl december. 

o Skilte: Intet. 

o Værested: Opslag om aktiviteter i januar. 

o Ungegruppe: Nogle fra ungegruppen er blevet en del af huset, hvilket er rigtig godt. 

 Nyt fra BIFOS: Vi skal have generalforsamling onsdag 12. februar 2020 på Hedebo. 

 Nyt fra Venneforeningen. Intet. 

 Nyt fra lokalrådet. Der er valg på husmøde 4. februar. 

 Nyt fra brugerrådet. Intet. 

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

 Nyt fra aktivitetsudvalget. Seddel med ønsker til aktiviteter til forår og sommer. Der er 

møde i februar. 

 Nyt fra ledelsen. Intet. 

 Eventuelt.  

a) Esther foreslår, at vi kan få sodavand med skruelåg, så man kan have dem til at stå i 

løbet af dagen. Det vil være godt med sukkerfri og uden kalorier. Så bliver det 

dyrere måske til 10 kr. Man kunne have lidt af hvert. Vi skal spørge Johanne. 

b) Der mangler seddel med husmøder m.m. Den ligger på kontoret, men skal 

opdateres efter temadag. 

 


