
Referat fra husmøde d. 12/1 og 14/1 2015 

 
Ordstyrer: Dorthe.    Referent: Peter 

 
Opsamling fra temadag 8/12 

Der bliver møde 14/1 fra kl. 13.00-14.00. 
 
Vedr. mødeaktivitet 

Det besluttes at lægge husmødet onsdag eftermiddag den 2. onsdag i måneden. Tidsrum bliver en 
time. Dagsorden for mødet vil blive lagt på facebook en uge før mødet. Formålet med mødet er at 

orientere og drøftelse af specifikke punkter. Der vil være orientering fra værested, § 103 og 
ledelsen. Der vil være evaluering til slut og en fællessang til start. 
 

Nyt fra grupperne 

Pakkeri: Vi har travlt. Vi er bagud. Vi har lige lavet status. 

Skilte: Der er nok bestillinger. Håber Carsten snart er på banen igen. 
Kreativ: Ikke noget. 
Køkken: Vi mangler folk om torsdagen. Hvis der ikke er brugere, bliver der ikke lavet mad. Bodil 

vil gerne være i køkkenet om torsdagen. 
Bageriet: Vi er kommet godt fra start. Vi skal til at lave chokolade til cafeen. 

Sundhedsgruppe: Jan vil gerne ud af sundhedsgruppen. Tages med til på onsdag om det fortsætter 
eller skal droppes. Eller om det skal ligge i § 103 eller i værestedet. Man mangler en bruger fra 
værestedet. Man kan tænke over det til næste husmøde. 

 

Prøver i dansk og matematik 

Der bliver prøve i både dansk og matematik 20/1, 10.00-11.00. Uge 9 lilleskole, hvis man vil 

fortsætte. 
 

Nyt fra BIFOS 

Der er gratis prøveture. Der er svømning i svømmehallen. Der er nye foldere om BIFOS. Der er 
BIFOS generalforsamling 25/2 2015. 

 
Nyt fra lokalrådet 

Der har ikke været møde i det nye år. Bente går ud og Hanne går ind. 
 
Nyt fra aktivitetsudvalget 

Jan vil gerne fortsætte. Der mangler en fra værestedet. Johanne vil gerne være med. 
 

Nyt fra brugerrådet 

Der er møde på torsdag 15/1. Bodil synes ikke vi har nogen brugerindflydelse. Der bliver taget 
beslutninger hen over hovedet på brugerne 

 
Økonomisk status 

Pakkeri: Hele året har der været indtægter på 100.258,00 og udgifter på 73.811,00. Saldoen for hele 
året er 26.447,00. Skilteværksted: Hele året har der været indtægter på 77.114,00 og udgifter på 
27.628,00. Saldoen for hele året er 49.486,00. Grethe er ved at afslutte regnskab. Der er penge til 

sommerhustur. 
 



Regnskab og brugerindflydelse 

Ulla mangler at få besked om status på regnskab for brugerindtjente midler. 
 

Nyt fra ledelsen 

Støttecenter lukker 1/2. Køkkenet lukker pr. 1. februar. Tag madpakke med! Mødestedet flytter 1/3 
til apostolsk kirke. Det skal drives af frivillige og evt. lokalforening af SIND eller Bedre Psykiatri. 

Personalet skal registrere, hvem der kommer i huset. 
 

Nyt fra Handicaprådet 

Der er møde i handicaprådet onsdag 21/1 kl. 13.00. Temaet er sundhed og forebyggelse. Dagsorden kan 
læses på kommunens hjemmeside. 

 
Orientering morgenmad og frugt 

Der er ingen brugerindtjente midler. Gratis frugt ophører. Der vil fortsat være gratis kaffe om 
morgenen. Fredag morgen er der rundstykker. Michael indhenter tilbud på kaffeautomat. 
 

Evt.:  

a) Lægge ud på facebook om husmøde m.m. 

b) Nye duge – er bevilliget. 
c) Ole spørges vedr. kursus i aktiv medborger. 
d) Jytte efterlyser, at personalet er mere synligt især for nye brugere. 

 


