
 

 

Referat fra husmøde 11.4.2017, kl. 12.30. 

 

• Valg af ordstyrer: 

− Martin 

• Valg af referent: 

− Peter 

• Sang: ”Kringsat af fjender” nr. 29. 

• Sang til næste husmøde? ”Mormors kolonihavehus”, nr. 34. 

• Gavekasse. 

− Michael skal se på papirer vedr. konto i banken. Hanne skal bruge kvittering 

fra politiet til banken for at få dækket tyveri på konto. Vi vil gerne have 

fødselsdato på medlemmer, så vi kan huske hvem der fylder år. 

• Nye datoer for lokalråd og aktivitetsudvalg (Gitte) 

− Næste møde i aktivitetsudvalg 18/4. Lokalrådsmøde 2/5, 12.00-13.00. 

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

o Pakkeri: Vi er flyttet, og vi er faldet godt til. Det var svært for nogen at 

flytte, men det er blevet godt. Basis Tryk er ny samarbejdspartner. Der er 

også kommet mange bøger igen. 

o Bageri: Stille periode. Vi er blevet bedre til at strukturere arbejdet. Der 

bliver ikke tømt ud i lageret. Vi har fået kagerum og pakkerum. Vi har fået 

hylder til hver ansat. Vi skal bruge kreativs indgang og toilet. Vi har fået 

smiley fra fødevarestyrelsen. Man skal lukke dobbelt døren til toilettet. Vi 

får to nye ansatte visiteret. En ung mand og en ung pige. 

o Skilte: Carsten skal flytte til Gittes kontor.  Efter påske flytter han ind i 

kontoret. 



 

 

o Værested: Bodil læser historie op vedr., hvordan Det Blå Hus var engang. 

Alle personaler var 110 % engageret. Bodil synes, at brugerne skal tage al 

arbejdet, og skal passe sig selv. Bodil synes, at brugerne bliver holdt uden 

for. Johanne synes, at der er sparet ind til benet og ind i benet. Brugerne 

er stressede. Vi skal have noget hjælp, så vi ikke går ned med stress. Vi vil 

gerne i kontakt med dem, der bestemmer i huset. Gitte synes, det er en 

lidt sort-hvid opfattelse, og er skuffet over og ked af at høre, at brugerne 

oplever tilbuddet på denne måde. Personalet gør, hvad de kan for opfylde 

ønsker, fx nye grupper og nye aktiviteter, som Gitte mener brugerne netop 

har haft stor indflydelse på - både i ønsker herfor og i evaluering/tilpasning 

heraf. Det er en politisk beslutning, at der har været sparet på personalet. 

Gitte synes, at man må få det bedste ud af det indenfor rammerne. Vi 

arbejder med paradigmet ”fra beskyttet til støttet”, hvilket betyder at 

brugerne selv skal gøre det de kan - hvilket Gitte også synes er en 

anerkendelse af, at bare fordi man er psykisk sårbar, så betyder det ikke, 

at man ikke kan noget. Vi skal i fællesskab passe på hinanden. Bodil synes, 

at § 103 bliver behandlet bedre end værestedet. Johanne roser Yvonne og 

Pia, men de har ikke hænder og tid nok. Johanne mener ikke, man kan få 

kreativ til at køre, når Yvonne ikke har flere timer. Hanne synes, at 

personalet i § 103 kan blive stresset, når de skal dække værestedet også fx 

ved sygdom. Tage mener at Ole J. kunne være en fortaler. Mange mener, 

at Ole gør sit bedste for DBH. Jan siger, at vi er sammen i forhold til det, 

der besluttes hos kommunen. Jette siger, at vi forgæves har prøvet at få 

byrådet herned. Hvis man har det dårligt, kan man få en samtale med 

personalet. Gitte spørger ind til, om nogen har oplevet, at personalet ikke 

har haft tid til en samtale, hvis man spørger om det - det er der ingen der 

har. Johanne påpeger dog, at hun nogle gange slet ikke spørger, fordi hun 

kan se personalet har nok at se til. Gitte siger, at det ikke skal være 

brugernes ansvar at vurdere, det skal personalet nok selv gøre, men nogle 



 

 

gange kan man opleve at personalet ikke har tid med det samme. 

Personalet skal ikke være behandlere. Alle ansatte er klædt på til at være 

støttepersoner og kan henvise videre i systemet, hvis der er behov for det. 

Johanne og Jette synes, at brugerne henvender sig til dem i stedet for 

personalet, fordi der er travlt. Gitte afslutter med at sige, at vi alle er 

underlagt de rammer, der er gældende, men at vi selv kan medvirke til at 

skabe de bedste forhold indenfor de muligheder vi har - og at vi selv er 

ansvarlige for sammen at lave vores egen positive historie. 

o Ungegruppe: Vi har søgt fonde og har fået 2.500 kr. af Lions. Vi er med på 

loppemarked i den runde pavillon i Rhododendronparken 20. maj 2017. 

• Nyt fra BIFOS. 

− Der har været Ålborg Cup onsdag 29/3. Vi var 24 deltagere, så det var en 

flot tilslutning. 

− Vi starter cykelhold onsdag 26/4. Derefter cykler vi hver onsdag kl. 12.00-

13.00. Vi starter i DBH og slutter ved Kom-I-Form, hvor man så kan træne 

fra 13.00-14.00. 

− Der er Idrætsfestival 27-29. juni i Vejle. 

• Nyt fra Venneforeningen. 

− Vi bliver 22 til sommerhuset, der er få pladser tilbage til flere. Vi har haft 

generalforsamling, hvor Ulla kom i bestyrelsen i stedet for Jette. Gitte M. 

blev suppleant. Ole J. holder foredrag om angst 19/4 2017 i DBH. Det er 

Venneforeningen der arrangerer. 

• Nyt fra lokalrådet. 

− Der har været snakket om, at personalet har glemt at melde afbud til 

aktiviteter ved ferie. Det er blevet indskærpet over for personalet, at 

brugerne skal vide, hvornår de er på ferie. 

• Nyt fra brugerrådet. 

− Intet. 

• Nyt fra handicaprådet. 



 

 

− Intet nyt. Der var senest møde 8/3. 

• Nyt fra aktivitetsudvalget. 

− Der er påskefrokost i morgen. Alle skal have pakke med til bankospil (10-20 

kr.). 19/5 har vi planlagt tur til Duus vinkælder. Sverigestur i juni måned er 

i sat i bero. 

• Nyt fra ledelsen. 

− Leder på Hedebo har sagt op, så vi er en leder mindre pr. 1. maj. Der skal 

ansættes en ny. 

• Eventuelt. 

− Intet. 


