
 

 

Referat fra husmøde i Det Blå Hus - 14. november 2017, kl. 13.00. 

 

• Valg af ordstyrer: Jan 

• Valg af referent: Peter 

• Sang: "Skuld gammel venskab rejn forgo” nr. 6. 

• Sang til næste husmøde? ”Bedste blev kørt over af et rensdyr” nr. 62. 

• Gennemgang i Bageri. 

− I Bageriet øver alle sig på ikke at gå igennem Bageriet i civilt tøj, fordi det 

ikke er lovligt i forhold til de krav der ligger fra Fødevarestyrelsen. Derfor 

Er det også vigtigt, at alle husker at minde hinanden om, at selvom det er 

det nemmeste at bruge Bageriet som gennemgang, så er vi nødt til at tage 

vejen udenom. Den eneste der er undtaget fra denne regel er 

afdelingslederen, hvilket er ifølge aftale med Fødevarestyrelsen. 

• Gavekasse. 

− Vi er godt med. Vi kan betale de sidste penge til kaffekassen. 

• Nyt fra grupperne 

o Pakkeri: Vi har rigtig travlt. Nye samarbejdspartnere, og vi får nye ansatte.  

Vi har ryddet op i glasrummet, så vores kasser kan stå der. Her er aktuelt et 

samarbejde med Springbrættet og jobteamet. 

o Bageri: Vi er i gang med julebag. Morten har udviklet en ny bolle. Vi skal 

bage småkager til Café Kox. Vi har nok at se til. Vi får skiftet kedel til 

røremaskinen. Vi ønsker ny lille røremaskine. Der er julegaver til ansatte i 

§ 103. 

o Skilteværkstedet: Intet nyt. 



 

 

o Værested: Vi har fået en ny virksomhedspraktikant, Ulla. Vi har det meget 

godt. Pia siger tak for god temadag. Der er lavet opslag med input fra 

brugerne på temadag. De hænges op. Det vil være godt, hvis vi kunne holde 

temadag en gang om året. 

o Ungegruppe: Det går stille roligt. Vi hjælper hinanden. 

• Nyt fra BIFOS: 

− Vores eget BIFOS efterårsstævne 30/10 forløb planmæssigt med ca. 85 

deltagere fra hele Nordjylland. Næste stævne er julestævne i Hjørring 

mandag 4. december. Der er tilmelding senest 27/11. Der er også 

julefodbold i Ålborg fredag 15/12. Der er tilmelding senest 11/12. Pia 

fortæller, at hun og nogle brugere fra DBH kom på besøg i hallen 30/10 og 

opfordrer generelt til, at vi fremover bakker mere op om stævner. 

• Nyt fra Venneforeningen. 

− Tur til Frederikshavn 8/12 i samarbejde med Aktivitetsudvalget. 

• Nyt fra lokalrådet. 

− Hvor mange er klar over hvad lokalrådet kan bruges til? Fx ønske om 

nyanskaffelser og nye tiltag i huset. Brugerindflydelse til ansættelse af 

medarbejdere. Hvis man vil være anonym, er det muligt. Reviderede 

vedtægter. Muligt med meldinger op ad i systemet. Ny bus ønskes. 

• Nyt fra Brugerrådet. 

− På sidste møde er der valgt ny repræsentant til handicaprådet. 

• Nyt fra Handicaprådet. 

− Peter K. Baggesgaard, er valgt til næste fireårige valgperiode, og Ulla Bech 

er valgt som suppleant. Seneste møde var d. 26. september 2017. Der er 

møde i dag 14/11 kl. 14.00. 



 

 

• Nyt fra Aktivitetsudvalget. 

− Juletur 8/12 til Frederikshavn. Fællesspisning denne fredag flytter til 

Frederikshavn, hvorfor Det Blå Hus lukker. Julefrokost 24/11. Tilmelding 

senest 17/11. Man skal være opmærksom på at melde sig til i god tid. Lions 

6/12. Der er lavet sedler med arrangementer til at tage med hjem. 

• Nyt fra ledelsen. 

− Borgmesteren har kontaktet afdelingslederen for at invitere os til et møde 

med statsministeren i AOF's lokaler 15/11. Her skal vi fortælle om 

beskyttet beskæftigelse, og 4 ansatte fra § 103 deltager sammen med 

Morten og Gitte.  

− SIND vil gerne starte en lokalafdeling op i Brønderslev, hvilket er MEGET 

positivt for vores område. Gitte vil samarbejde med repræsentant fra SIND 

i Frederikshavn om det videre forløb og vil orientere, når der er nyt. 

− Gitte deltager i ledernetværksmøde 4 gange om året. Der har været 

udlovet en konkurrence, hvor lederne kan beskrive hvordan de arbejder 

med Kommunens nye værdier (mod, nysgerrighed og fællesskabelse) og 

arbejde i samspil med borgerne. Det Blå Hus har vundet konkurrencen, der 

har handlet om Sofias forløb. Præmien er, at der bliver lavet en film om 

DBH med fokus på Sofias forløb. Gitte havde en flot buket blomster med, 

som hun havde fået overrakt - den lader hun blive i Det Blå Hus, så alle kan 

glæde sig over det - for det er jo sammen vi udretter noget.  

− Vedr. frivillighedsarbejde. Gitte og Johanne skal i januar holde et foredrag 

hos Odd Fellow vedr. det tilskud, som rejseklubben fik herfra samt et lille 

oplæg om rekruttering af flere frivillige. 

• Eventuelt. 

− Johanne fortæller om ide til at leje den nu tomme kiosk ved p-pladsen til 

cafe, kreativt værksted m.m. Vil nogen gå med til at beskrive ønsker, som 



 

 

sendes til områdeleder Inga Eriksen? Der er nogle, der er interesseret. Det 

lyder rigtig godt. Der er mange muligheder. Pia syntes det er rigtig godt, at 

ideen bringes videre. Johanne spørger, om personalet må hjælpe brugerne 

med at få beskrevet deres ønsker, hvortil Gitte responderer, at personalet 

blandt andet er her for at assistere brugerne i deres behov og processer. 

Afgørende i denne sammenhæng er blot, at det er brugernes idé og opgave, 

hvorfor de også afgør, hvad der skal skrives og til hvem (personalet kan 

assistere med praktiske oplysninger etc.) 


