
Referat fra husmøde 6.6.2017, kl. 12.30. 

 

 Valg af ordstyrer: Bente 

 Valg af referent: Pia 

 Præsentation af ny medarbejder: Det Blå Hus får pr. 1. juli en ny medarbejder på fuld tid. 

Tina, som arbejder på Springbrættet nu, præsenterer sig selv. 

 Sang: Kringsat af fjender 

 Sang til næste husmøde? Side 29, Det er i dag et vejr. 

 Gavekasse: Gæld er betalt, alle er godt med i betalingen. 

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

o Pakkeri: Ny medarbejder er startet og en anden er evt. på vej til at starte i 

pakkeriet. Pakkeriet har fået ros for deres arbejde med papir til urinprøver af 

firmaet. Næste opgave er at fylde slik i poser. 

o Bageri: Planlægger hvordan Bageriets bod skal fungere til Springbrætfestival. Der 

mangler stadig flere som kan deles om opgaverne i boden.  

Der er købt nye skabe med lås til alle medarbejdere. 

o Skilte: Carsten er fortsat ved at indrette det nye skilteværksted. 

o Værested: Værestedet har fået stjålet askebægre, som er fundet og er kommet 

tilbage til huset.  

Der er kommet godt gang i aktiviteten med at male sten. 

Der er arrangeret følgende aktiviteter: 

- Springbrætfestival 20/6 (Der laves en ”arbejdsplan” til næste p-møde)  

- Tur til Sverige 22/6 

- Sankt Hans 23/6 

- Kosmetologskolen 28/6 

o Ungegruppe: Går godt, der er planlagt strandtur til tirsdag d. 13/6. 

 Nyt fra BIFOS: Forlænget svømning over sommeren. Der er pause om onsdagen for ”kom i 

form”, i stedet fortsætter udendørs cykling. Der kommer ekstra fodbold om torsdagen. 

 Nyt fra venneforeningen: De sidste skal betale til sommerhustur. Allerede nu er der gang i 

planlægningen af mad til turen, der er 23 tilmeldte. 

 Nyt fra lokalrådet: Intet nyt 

 Nyt fra brugerrådet: Nyt referat hænger på opslagstavlen 

 Nyt fra handicaprådet: Intet nyt 

 Nyt fra aktivitetsudvalget: Se under værested. 

 Nyt fra ledelsen: Gitte orienterer om at der nu er slået stilling op til en ny afdelingsleder til 

rusmiddelcentret. Den 4. juli afholdes der en temadag for alle i huset. Huset giver frokost 

den dag. Der kommer nærmere info om indhold. Det aftales at der findes en ny dato da 

nogen er på ferietur denne dag. 



 Eventuelt:  

a) Esther foreslår åbent hus. § 103 vil også gerne holde åbent hus, som tidligere 

snakket om. Martin forslår at slå det sammen med et loppemarked. Bodil foreslår 

små boder med de kreative projekter som viser hvad vi laver i værestedet. Evt. 

springbrætband. Dato først i september, evt. 13-15. 

b) Vi gennemgår sedlen med ønsker til huset. Der må købes stiksav og parasol. 

 


