
Referat for husmøde 30. november 2021, kl. 13.00. 

 

• Valg af ordstyrer: Louise 

• Valg af referent: Peter 

• Sang: ”Dit sind flyver altid”, nr. 36. 

• Sang til næste husmøde? ”Sneflokke kommer vrimlende”, nr. 18. 

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

o Pakkeri: Lind strøm af forskellige opgaver. I morgen er der p-møde og frokost med 

lækkerier. Vi limer kalendere lige nu og pakker til Badeanstalten. 

o Bageri: Vi bager julehonninghjerter og kransekage. Ny måde at bage på. Det de skal 

have i morgen bager vi i dag. Victor er ny medarbejder i bageriet. Han startede i 

sidste uge. 

o Skilte: Intet. 

o Værested: Det går stille og roligt, vi er ikke så mange bortset fra onsdag. Der 

kommer engang imellem nogle nye og kigger ind. Der er julehygge med Lions næste 

onsdag 8/12, i morgen er der dekorationer samt igen 15/12. Man kan også få lavet 

franske negle. Fredag 10/12 er der juletur til Ålborg i stedet for fællesspisning. Svar 

udbedes senest 8/12. Der er nyt hold med rygestop på torsdag. Julemiddag i Det Blå 

Hus torsdag d. 23. december 

o Ungegruppe: De har været i Maximum ude ved IKEA. Det var rigtig sjovt. Man kan 

spille golf og meget andet der. 

• Nyt fra BIFOS: 

- Vi har afholdt vores stævne i oktober, hvilket var en stor succes. Der var 103 

deltagere. 

- Julestævne i Hjørring er desværre blevet aflyst pga. Corona. 

- Der er fint fremmøde både mandag og onsdag, dog mest til fodbold onsdag. 

- Vi holder julefest på Hedebo onsdag 8/12. 

• Nyt fra Venneforeningen. Tilskud på 150 til juletur for medlemmer. 

• Nyt fra lokalrådet. Sinne undersøger mht. datoer for møder. 

• Nyt fra brugerrådet. Vi afventer dato for næste møde. Sinne undersøger. 

• Nyt fra handicaprådet. 

- Forvaltningen foreslår ny sammensætning af Handicaprådet. Fremover skal der kun 

være en politiker fra byrådet, som formentlig bliver formanden for Social- og 

Sundhedsudvalget. Derudover består handicaprådet af en repræsentant fra 

psykiatrien, medlemmer fra Danske Handicaporganisationer og medlemmer der er 

ansat i kommunen, i selvejende institutioner eller hos andre private leverandører, 

som udfører relevante opgaver for kommunen. Meningen med dette er at følge et 



armslængdeprincip i forhold til politikkerne i byrådet, som træffer de endelige 

beslutninger. Så handicaprådet kan rådgive mere selvstændigt.  

- Handicapprisen skulle uddeles på fredag 3/12 på rådhuset. Aflyst pga. Corona. 

• Nyt fra aktivitetsudvalget. Der bliver nytårsmiddag i januar. Forskellige aktiviteter i 

værestedet, se under værestedet. 

• Nyt fra ledelsen. 

- Orientering om Covid-19 og øget smitte. Retningslinjer. Vi er fritaget for mundbind og 

visir. Sinne har hængt sedler op om hygiejneforholdsregler. 3 sedler. Sidste seddel 

omhandler Coronapas til besøgende. Hvis man har et ærinde i huset, så skal man ikke 

vise Coronapas, fx håndværkere og bostøtter. Det gælder fx pårørende, der skal have 

coronapas. Folk der ikke er vaccineret skal testes regelmæssigt. Sinne opfordrer alle til 

at blive testet regelmæssigt. Vi skal passe på hinanden. Det foreslås, at der bliver en 

dag, hvor et personale går med brugere hen og bliver testet. Vedtaget! 

- Brugeråbent 7/12 kl. 9.00-15.30 v. Ulla. Ungegruppen er lukket denne dag. Rådgivning 

og vejledning er også lukket. Der bliver lavet en let anretning mad. 

- Sodavand. Det Blå Hus har overtaget sodavandskassen. Priser m.m. står på køleskabet. 

Hvis man vil betale kontant, må man finde et personale. Der bliver ikke et overskud, 

som kan gives til aktiviteter. 

• Eventuelt.  

a) Husk at bruge opvaskebørsten før man sætter tallerkner i opvaskemaskinen. 

b) Toilet. Man må ikke bruge håndklædepapir som toiletpapir. Der sættes et skilt op 

om, at man ikke må putte håndklædepapir i toilettet. 

c) Kan man få varmeapparat i rygeskur? Svaret er nej. 

 

 


