
  

Referat fra Brugerrådsmøde i socialpsykiatrien, Brønderslev Kommune   

Mødedato:  Den 15. marts 2018 kl 12.00 – 13.30.  Der er let Frokost til mødet  

Sted  Hedebo 

Til stede:   
 
Ordstyrer:  
 

 
Ulla 

 

Referent: 

 
Peter  

 
1. Godkende referat fra sidste møde 

Godkendt. 
 
2. Punkt fra udvalgsmødet den 1. marts 2018: drøftelse af 

sammensætning af Brugerrådet, med henblik på at skabe større 
balance mellem tilbuddenes størrelse og antal repræsentanter. 
Direktør for Sundhed -og velfærd Henrik Aarup-Kristensen satte 
spørgsmålstegn ved antal af repræsentanter. Der er 3 fra hvert sted. Der er 
ikke harmoni mht. til brugere af tilbud. Fx Thorvaldsensvej og 
Hedelundsgade har ikke så mange brugere. Det giver god mening at sætte 
begrænsning. Vi besluttede følgende: Hedebo 2, Thorvaldsensvej 2, DBH 2, 
Mødestedet 1, Hedelundsgade 1, Broen 1. 

 
3. Pædagogiske måltider på Hedebo (Gerda) 

Gerda er utilfreds med at personale ikke kan spise med. De sidder med et 
glas vand, og beboerne føler, at de holder øje med, at beboerne spiser. Det 
er en harmonisering med reglerne på handicapområdet, hvor personalet i 
flere år har betalt for medspist. På Hedebo sparer man 10.000 kr. pr. måned. 
Nu når medarbejdernes medspisning ikke længere er aktuel.  Man kunne 
spørge personalet om, de vil spise deres madpakke sammen med beboerne, 
der er fortsat mulighed for, at medarbejderne spiser med, men mod betaling. 

 
4. Ferietur for Hedebo med en enkelt overnatning (Gerda) 

De har det oppe i lokalrådet og henvendt sig til afdelingsleder Rikke Jæger 
om det. En miniferie til Barcelona. De er fire, der vil af sted. Husk, at man 
også kan bruge ferietilbud i Det Blå Hus og via Venneforeningen. 

 
Faste punkter på dagsordenen: 

 
 
5. Nyt fra stederne ved brugerrepræsentanterne. 

Mødestedet: Påskefrokost inden påske. Har fået ny leder Niels Christian. 
SIND har holdt møde med henblik aktiviteter også i Dronninglund. SIND er 
allerede i gang med planlægning af aktiviteter. 
Hedelundsgade: Der er en personale der er stoppet. Vi har vikar. Er ved at 
planlægge shoppetur til Ålborg 
Hedebo: Motionsdag 3/5 for hele huset med motion og sund mad fra 
Idrætshøjskolen. Thorvaldsensvej og Hedelundsgade er også inviteret. 
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Grisefest 21/7 er planlagt på lokalrådsmøde. Alle pladser på Hedebo er 
besat, så der er penge til nye medarbejdere. En ny medarbejder er ansat. 
Opgangsfællesskabet Thorvaldsensvej: Maria Allo er stoppet pr. 1/3 
2018. Og hun er nu i bostøtten. Vi venter på at høre, hvad der sker med 
hendes stilling. I mellemtiden dækker vikar Gitte hendes vagter. En beboer 
fraflytter opgangsfællesskabet ca. medio april, og der afventes information 
om, hvem der skal flytte ind i stedet. Forslag om fisketur, når det bliver godt 
vejr. Marie har projekt vedr. besøgshund i opgangen. Vi har haft 
lokalrådsmøde i formiddags i dag. 
DBH: Får ny medarbejder Anette, der starter 9. april. Der er fællesspisning 
på Sason, 6. april 2018 kl. 18.00. Påskefrokost 28/3 med mad fra Aså og 
bankospil. Tur til Silkeborg 22-25. maj. Vi har fået lov at få to personaler 
med. Det er godt for de brugere, der ikke klarer sig så godt uden personale. 
Vi har startet betonkursus i dag. SIND: Vi er godt 30 medlemmer. Vi er ved 
at finde ud af CVR-nr. og bankkonto. Pårørendegruppen vil gerne 
samarbejde med SIND. Er ved at planlægge aktiviteter. Niels Christian er 
formand. Ungegruppen går godt. Der er ca. 10 deltagere pr. gang. Gitte og 
Johanne har holdt foredrag for Odd Fellow vedr. ferieture m.m. og 
venneforeningen. Springbrætfestival 17. maj i parken. Martin spiller i den 
runde pavillon. Bageriet leverer kager. Vi har vundet konkurrence om film om 
samskabelse med Sofia. Filmoptagelser starter i april. Bageriet: Har haft 
besøg af fødevarestyrelsen. Vi fik ros for rengøring m.m. 

 
6. Nyt fra Handicaprådet ved Peter. Der har sidst været møde 30. januar 

2018. Formand for handicaprådet Fridolin Laager fortsætter som formand, og 
Bettina Bøcker Kjeldsen blev næstformand. Handicaprådet bliver fremover 
digitaliseret. Alle medlemmer får en IPad, hvor de kan læse dagsorden og 
referater. Se kommunens hjemmeside for at læse hele referatet. Der er nyt 
møde 20/3 2018. 

 
7. Nyt fra det politiske område ved Martin Bech. 

Der går lidt tid med at lære om tilbuddene. De er på besøg de forskellige 
steder. PWC-rapport vedr. besparelser er ved at være afsluttet. Der ligger 
ikke flere store besparelser. Fremtidens idræt og frivillige. Der er projektleder 
Morten B. Poulsen, der laver projekter på idrætsområdet. Der skal også 
være andre tilbud end BIFOS. Husk at være opmærksom på Dronninglund 
området også. Der skal være lignede tilbud i Dronninglund. 
 

8. Ny viden, informationer, læring og uddannelse relateret til 
Socialpsykiatriområdet. 
Information om flere medarbejdere pga., at der har været tilgang af brugere 
og beboere. Det kunne være godt at både brugere og personale kan tage på 
uddannelse sammen. Fx også i regi af SIND. Der er enighed om at bruge 
lokalrådsmidler i huset og ikke til kurser. Man kan evt. søge fonde. 
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9. Tilgodeser de faste punkter vedtægterne for Brugerrådet? 
Brugerinddragelse. Kan drøftes i lokalrådet. Martin vil høre om der sendes 
ting i høring. Ved store omstrukturering er der høring. Martin opfordrer til at 
bruge brugerrådet og formanden for socialudvalget til at få punkter på 
dagsordenen. I DBH har vi forsøgt at informere om rettigheder for brugerne, 
men behovet er ikke så stort. Man kunne have drøftet politik om personalets 
rolle i forhold til at administrere af borgernes privatøkonomi m.m., siger Inga. 

 
10. Evt.  

Johanne bringer ide om Tygelsgade-centeret, der kunne være et samlet 
sted for hele socialpsykiatrien. Kommunen er ved at forsøge at erhverve 
Tygelsgade-centeret. Man kunne skrive nogle linjer om forslaget til 
socialudvalget. I DBH mangler vi plads i bageri, pakkeri og køkken. 

 


