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Referat fra Husmøde i Det Blå Hus 

Tirsdag, den 10. december 2019, kl. 12.30. 

 

 Valg af ordstyrer: Ole 

 Valg af referent: Peter 

 Sang: ”Bjældeklang”, nr. 60. 

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

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

o Pakkeri: Det kører på skinner, og der er godt gang i den. 

o Bageri: Der er nok at se til. Det går godt og der er et fint samarbejde. 

o Skilte: Masser at lave. 

o Værested: 

 Vores studerende har taget initiativ til at arrangere gåture tirsdage og 

fredage kl. 12 (varighed ca. 15 min.). Den der deltager flest gange får en 

præmie. I dag var vi 8 deltagere. 

 Husk; tur på fredag til Ålborg. Vi går til toget kl. 15.00 med Yvonne. Vi skal se 

julelys og spise på Dalle Valle. Vi er tilbage ca. kl. 21.00. 

 Der er opslag om julemiddag og nytårsmiddag. Overhold tilmelding på 

seddel og betaling. Senest tilmelding og betaling 13/12 til julemiddag og 

18/12 til nytårsmiddag. 

 Der er åbent i værestedet 23/12, fredag 27/12 og 30/12. 19/12 er sidste 

gang, hvor vi laver dekorationer. 

 Som bekendt er lukning af værestedet taget af sparekataloget. Man har krav 

på værested og § 104 tilbud. Gitte ved ikke, hvad der sker ved en lukning, 

dog har man ret til et andet tilbud i en anden kommune. 

o Ungegruppe: Der er snakket om deltagelse i Lokalrådet, og om der er nogen der vil 

melde sig hertil. Måske kunne mødet flyttes til om eftermiddagen, da de unge er på 

arbejde eller uddannelse formiddag og over middag. Pt. er møderne dog planlagt, 

så man må snakke om tingene om tirsdagen til ungegruppe. Opslag om valg til 

Lokalrådet kommer op efter nytår. Måske kunne man holde møder fredag 

eftermiddag inden spisning, hvor mange af de unge er her. 

 Nyt fra BIFOS: Vi har været til julestævne i Hjørring, og vi skal til julefodbold i Ålborg 

fredag. I morgen onsdag har vi julefest på Hedebo. Sidste træning er fodbold i hallen 

onsdag 18/12. Vi starter op igen i hallen mandag 6/1 2020. 

 Nyt fra Venneforeningen. Vi bidrager til juletur på fredag. 
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 Nyt fra lLkalrådet. 

 Repræsentanter i Lokalrådet skal lave teaser om, hvad man laver og beslutter i 

Lokalrådet. Man holder fremover kun møde 4 gange om året jf. ønske fra borgerne. 

Vi laver lidt valgkamp tirsdag 7/1 på Husmøde. 

 Hvordan kan vi trække flere folk til både formiddag og eftermiddag? Det må man 

gerne tænke over. Temadag 29/1 2020 handler også om, at vi er brugere til stede i 

værestedet, så det netop giver mening at bevare tilbuddet. Gitte opfordrer til, at 

man kommer til temadag 29/1 2020. 

 Carsten ønsker, at man kunne holde åbent i weekenden, evt. brugeråbent. Evt. en 

lørdag i måneden. Lige nu må vi ikke holde brugeråbent. Vi er dog velkomne til at 

rette et ønske til politikerne om øget åbningstid (altså weekendåbning).  

 Yvonne har haft 3 rundvisninger og alle siger, at de føler sig velkommen. Gitte 

Velling har haft besøg af flere ledere, som har givet udtryk for, at de synes tilbuddet 

er fantastisk. 

 Nyt fra Brugerrådet. Der er møde på torsdag på Hedebo. 

 Nyt fra Handicaprådet. 

 Der var punkt på om BPA-ordningen (Borgerstyret personlig assistance). Formanden 

havde flere kritiske spørgsmål. Af referatet fremgår, at som udgangspunkt skal alle 

muligheder være udtømt inden en BPA-ordning kan bevilliges. Det betyder, at 

borgere kan opleve, at man i første omgang får afslag på ansøgningen, og at 

sagsbehandleren vil foreslå andre muligheder. Der er altid angivet, hvordan 

borgeren kan klage over afgørelsen. Der tilføjes, at serviceloven er en 

rammelovgivning og serviceniveauet fastsættes lokalt i de kommunale byråd. 

 Et andet punkt var godkendelse af kvalitetsstandarder på det specialiserede 

voksenområde. Kvalitetsstandarder skal beskrive indhold, omfang, udførelse af 

indsatsen samt opfølgning på den leverede indsats. Kvalitetsstandarder revideres 

en gang årligt. Det kan bl.a. dreje sig om kvalitetsstandarder for værestedet DBH, 

bostøtten eller ophold på Hedebo. 

 Efter mødet var der overrækkelse af årets handicappris i kantinen på rådhuset. 

Modtageren i år var Johnny Sort, som er formand for Asaa Billardklub, og er aktiv i 

meget andet frivilligt arbejde. 

 Nyt fra Aktivitetsudvalget. Der er tur på fredag og jule- og nytårsmiddag. Man må gerne 

komme med forslag til forårsaktiviteter. 

 Nyt fra ledelsen. Gitte Velling gør opmærksom på, at enkeltsager ikke skal tages på 

Husmøde af hensyn til de involverede personer. Enkeltsager tages i et andet forum. 

 Eventuelt. 

a) Kan hundegården blive flyttet om i haven? Et godt forslag og der er større chance 

for, at den så bliver brugt. Måske en idé at lave endnu en hundegård, da flere 

borgere har hunde. 
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b) Hvorfor har vi ikke hjertestarter? De er meget dyre, og det er på chefniveau, at det 

bestemmes om, vi skal have en hjertestarter. Der er ophængt vejledning om den på 

Glentevej. Vi har været på kurser i førstehjælp. Vi kan give information om 

hjertestarteren. 

c) Der er forslag om kursus i løfteteknik, fx hvis man er en lille person. Pia stiller sig til 

rådighed for nærmere vejledning.  

d) Vedr. juletræ. Der findes juletræssalg lige om hjørnet. Vi kan købe derfra. 


