
Referat fra husmøde tirsdag 13. november 2018, kl. 12.30. 

 

 Valg af ordstyrer: Jan 

 Valg af referent: Peter 

 Sang: ”Spurven sidder stum bag kvist”, nr. 16. 

 Sang til næste husmøde? ”Kender i den om Rudolf”, nr. 70. 

 Gavekasse. Intet. 

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

o Pakkeri: Det går som det plejer. Vi pakker bøger ind. 

o Bageri: Vi har travlt som vi plejer. Ny type kuvertbrød, men Cafe Kox godkendte 

dem ikke. Det var rødbedeboller. 

o Skilte: Det går som det plejer. 

o Værested: 

Julefrokost, fordeling af opgaver. På fredag er der julefrokost. Der kommer 52 

mennesker. Vi skal nok låne bestik. Vi kunne lave sedler under tallerkner, så 

opgaver deles ud. Personale møder 15.30. Sæt borde op torsdag og lægge duge på, 

også i pakkeriet. Frivillig Niels Christian kommer også. Carsten og Karen vil hjælpe 

med borde torsdag. Pyntning: elektriske lys, vi kan købe fyrfadslys samt gran og 

frugt og nødder på borde. 

Køkken: Rester koster også 30 kr. fremover for at få budgettet til at hænge 

sammen. 

Seddel om juleting i kreativ. Tid: 22/11, 29/11, 13/12, 20/12. 13.00-15.00. Tag krukker, 

lys m.m. med, der kan forekomme brugerbetaling. 

o Ungegruppe: Det går fint. Martin, der var med til at starte gruppen er kommet i 

lære som VVS-mand. I aften skal de unge bowle. 

 Rygeskur. Camilla har meldt sig til at gøre rent i rygeskur, som tovholder. Der skal også 

være indsats fra brugerne. Carsten efterlyser, at ungegruppen også gør rent. 

 Nyt fra BIFOS: 

 Vi afholdt vores eget stævne 29/10. Det var en succes. 

 Næste stævne er julestævne i Hjørring mandag 3/12 2018. Senest frist for 

tilmelding er mandag 26/11 2018. 

 Der er også julefodbold i Ålborg fredag den 14. december 2018. Tilmelding senest 

mandag d. 10. december 2018. 

 Dato for julefest på Hedebo bliver bestemt på bestyrelsesmøde 26/11. 

 Nyt fra Venneforeningen. Intet nyt. 

 Nyt fra lokalrådet. Vi arbejde videre med foredrag med Niarn. Vi har hørt prisen. Karen har 

givet 10.000 i testamente til fx foredrag. 

 Nyt fra brugerrådet. Næste møde i december måned med julefrokost. 



 Nyt fra handicaprådet. 

 Vinder af handicapprisen 2018 blev bestemt. Der var 5 indstillede. 

 Handicaprådet tog til efterretning bestemmelse om Nordjysk Socialaftale. Nordjysk 

Socialaftale er en aftale mellem alle kommuner i Nordjylland og region Nordjylland 

om fælles koordinering af det specialiserede social- og specialundervisningsområde 

i Nordjylland. 

 Der var orientering om Brønderslev Kommunes Støtte- og kontaktpersonordningen. 

SKP-ordningen er et anonymt og uforpligtigende tilbud til borgere, der har en 

sindslidelse, et misbrug, lever isoleret eller på anden vis har det vanskeligt i 

hverdagen. 

 Nyt fra aktivitetsudvalget. Snak om juletur til Ålborg. Hold øje med tavlen angående opslag 

om ture og aktiviteter. 

 Nyt fra ledelsen. Intet nyt. 

 Eventuelt. 

a) Der er blevet klaget over kold kaffe til formiddagskaffen, når Esther ikke er her. 

b) Johanne vil gerne lave hvidkålsrouletter til en fredag aften i december eller januar. 

c) Idræt er aflyst torsdag 29/11 i sundhedshuset. Der er kommet ny fysioterapeut. 

 


