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Referat fra Husmøde i Det Blå Hus 

Tirsdag, den 05. marts 2019, kl. 12.30. 

 

 Valg af ordstyrer: Jan 

 Valg af referent: Peter 

 Sang: ”Jeg plukker fløjlsgræs”, nr. 11. 

 Sang til næste Husmøde? ”En sømand han må lide”, nr. 41. 

 Lukket fredag 12/4 om aftenen. I forbindelse med turen til Silkeborg, hvor der er to 

personaler med (også med overnatning) lukkes DBH fredag aften. Dette begrundet i 

tidligere indgået aftale på Husmødet omkring, at vi flytter personaleressourcerne, og 

begrundet i at der sidste år ifm. turen til Silkeborg ikke var behov for at deltage i 

fællesspisning efter endt social tur på flere dage. Lukningen pågældende aften annonceres 

tillige på Facebook. 

 Mestringsgruppe, ny start 11/3. På mandag (kl. 13-14.15) starter vi op med 

mestringsgruppe igen. Tina bliver i denne omgang den medarbejder, som tilknyttes 

gruppen.  

 Foredrag på biblioteket 26/3. Opfordring til at se indbydelse til gratis foredrag 

omhandlende ”Psykisk sygdom skyldes undertrykte følelser”. En med skizofreni fortæller. 

Man kan følges i gruppe fra DBH. Det handler om at opnå accept af følelser, og således kan 

man få det bedre ved at bearbejde følelser. En psykisk lidelse er ikke nødvendigvis kronisk. 

 Nyt fra grupperne (Pakkeri, Bageri, Skilte, Værested, Ungegruppe) 

o Pakkeri: Nye opgaver: Tryklåse skal af og på en stor mængde forklæder. Vi regner 

herudover med at få en anden opgave, hvor vi skal have stor maskine installeret for 

en tid, da vi skal lave ca. 40.000 eksemplarer af nogle tryksager. Der holdes 

Julefrokost for hele §103 på torsdag. Mange er syge for tiden, hvilket sandsynligvis 

skyldes årstiden.  

o Bageri: Vi har overlevet kagebord på Café Kox i uge 8 trods travlhed i den 

forbindelse - vi klarede det, og nu er der mere roligt. Vi hygger os. Der er lavet nye 

arbejdstider, da Café Kox fremover dagligt skal have leveret 60 friske sandwichbrød 

og 60 friske kuvertbrød senest kl. 11.  

o Skilte: Intet. 

o Værested: Det går bare godt. Vi er dog ikke så mange i tilbuddet om 

eftermiddagen. Regner med, at besøgstallet øges med forårsvejret og kommende 

ophold i haven. Vi har haft første eftermiddag på terrassen i solen. 

o Ungegruppe: Det går rigtig godt, de er meget stabile, og glæder sig til at komme. 

Der er godt fællesskab. De kommer af og til fredag aften. 
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 Nyt fra BIFOS: Vi har haft vores årlige generalforsamling onsdag 27/2, og bestyrelsen 

konstituerede sig på samme måde som i 2018. Inga Svendsen fik overleveret BIFOS trøje, 

da hun blev udnævnt til årets BIFOS’er i 2018. Vi skal til badmintonstævne i Hjørring på 

torsdag 7/3. 

 Nyt fra Venneforeningen. Der er møde om Viborg tur i dag efter Husmøde. 

Generalforsamling onsdag den 20. marts 2019 i DBH kl. 13.30. Håber, at så mange som 

muligt kommer. Der skal betales kontingent. 

 Nyt fra Lokalrådet. Foredrag med Niarn bliver onsdag den 28. august 2019 kl. 17-18.30. 

Der laves sandwich, man kan købe ved tilmelding. Der vil også være kaffe og kage. 

Forplejningen laves i DBH af Venneforeningen, som også får overskuddet af salget. 

Foredraget er arrangeret for de penge vi har arvet, og afholdes for alle borgere i hele 

socialpsykiatrien - skriv allerede nu dato i kalenderen!  

Kostprisen for frokost er evalueret med områdeleder og afdelingsleder. Tilbagemeldingen 

er, at såvel størrelsen på portioner og variationen er meget tilfredsstillende, Vi bibeholder 

derfor den lavere pris på kr. 30,- for et måltid, og viser det sig, at økonomien ikke hænger 

sammen, så er der mulighed for at revurdere det igen.  

 Nyt fra Brugerrådet. Næste møde er 2. april 2019 i DBH. 

 Nyt fra Handicaprådet. Der var ikke noget med relevans for socialpsykiatrien på seneste 

møde 18/1 2019. 

 Nyt fra Aktivitetsudvalget. Der afholdes Påskefrokost i dagene op til påske - der kommer 

opslag. Vi får en platte til spisning. Der kommer også opslag om pårørendedag den 12. juni 

kl. 13.00-15.30, hvor man kan invitere venner og familie til at se Det Blå Hus. Der er møde 

om Viborgturen i dag efter Husmøde. Der afholdes som ved tidligere år dage, hvor man kan 

lave påskedekorationer før påske. 

 Nyt fra ledelsen.  

 Socialfagligt Tilsyn. Tilsynet kommer igen den 27. marts. Tilsynet er borgernes 

tilsyn, og har fokus på at ledelse og medarbejdere sikrer et godt tilbud til borgerne. 

Derfor en opfordring til at møde op og få en snak med den tilsynsførende 

konsulent, som vi godt kender i forvejen (det er Inge Ørndrup, som flere tidligere 

har talt med). Alle er velkomne til at tage en snak med tilsynet – såvel de som 

tidligere har talt med Tilsynet, som nye.   

 Ingen gennemgang i Bageriet. Både brugere og medarbejdere går gennem Bageriet 

til trods for regler om, at det må vi ikke. Det indskærpes derfor, at der ikke må være 

gennemgang, når der bages i Bageriet – dette fordi vi er underlagt kontrol fra 

Fødevarestyrelsen, og fordi der er strenge hygiejneregler i en engrosvirksomhed. 

Bank på døren, hvis I skal snakke med medarbejdere fra Bageriet. Der er mulighed 

for at sætte en ringklokke på døren i Kreativ, så man kan ringe på, hvis den er låst, 

når Bageriets medarbejdere møder ind.  
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 Reminder om at lukke døre til toiletter. Vi skal huske at lukke begge døre på begge 

toiletter, der støder op til Bageriet. 

 Springbræt-Festival 10. maj 2019, 11.00-16.00. DBH er lukket, da alle er til festival. 

Ansatte begynder at planlægge. Der vil i år blive stillet telte op på pladsen omkring 

scenen, fremfor som tidligere år, hvor salg af kage og kaffe har været fra den Runde 

Pavillon. Der kommer en hel klasse fra SOSU-Nord som frivillige. Der kommer 

nærmere information. Dem, der har fri i §103, kan snakke med Morten og Bente 

om evt. at flytte arbejdsdage. 

 Tre pædagogstuderende vil gerne lave undersøgelse til bachelorprojekt. Projekt 

om relationsdannelse for at forbygge ensomhed. Alle synes det er OK. Vi kan få 

input og anbefalinger, som vi kan bruge i huset. Gitte går videre med det. 

 Eventuelt. 

a) Helle (vores Virksomhedspraktikant) har sidste dag på torsdag. Fra på mandag er 

der en ny i praktik (Annemette). Et par gange om ugen til en start – mandag og 

fredag. Tag godt imod hende! 

b) Esther siger tak for, at vi har tænkt på hende, da hun var syg og på hospitalet. 

c) Hanne vil gerne have, at man siger, at der samles ind til Gerda. 

d) Der er sendt invitationer til borgere og personale på Hedebo om åbent hus hos os 

den 26/3, hvor vi fortæller om mulighederne i Det Blå Hus. Det samme for 

bofællesskaberne Hedelundsgade og Thorvaldsensvej den 4/4. Vi har fokus på at 

sprede det gode budskab til borgere, som kunne have glæde af vores gode tilbud, 

og som ikke allerede benytter det.    

 


