
Referat fra husmøde d. 15/4 2015 

 

Ordstyrer: Hanne.    Referent: Peter 

 

Sang til næste gang 

”Glitrende hav” 

 

Flytning af computer 

Der er ikke plads, når man spiller billard. Man må komme med forslag/tegning til værestedet. 

 

Rum i kælderen 

Kan indrettes fx til NADA. 

 

Info fra de forskellige arbejdsgrupper vedr. værestedet. 

Ungegruppen: Det har været en stille start. Nogle kommer også om fredagen. Frivillige: Mødestedet 

i Dronninglund er blevet frivilligt. Frivilligrådet. Forsikring skal afklares. Johanne synes ikke, at 

frivillighed må tage overhånd. Ulrik siger tak for indsatsen mht. reception m.m. 

 

Grønt område. Køkkenhave. 

Pakkeriet har sagt ja til at tage grønne områder (hæk, plæne m.m.) 

 

Køkkenkassen 

Skyldnere skal være opmærksomme på at få betalt. Der er ikke mange, der har betalt for kaffen. 

 

Info angående frokost 

Folk er søde til at hjælpe. Tilmelding: Husk at tilmelde sig. Der er mange, der spiser med. 

 

Gavekassen 

Nogle er bagefter med indbetaling. 

 

Nyt fra grupperne. 

Pakkeri: Vi har fået nye opgaver med chokoladeæsker. Stilstand fra badeanstalten. 

Skilte: Intet. 

Bageriet: Vi har lavet sandwichbolle, og har fået ny medarbejder Liselotte. 

 

Nyt fra BIFOS. 

Ret henvendelse til Michael. Der er god plads på holdene. Der er sommerstævne d. 1. juni. 

 

Nyt fra lokalrådet. 

Arbejder videre med infotavle. 

 

Nyt fra brugerrådet 

Det er vigtigt, at bekymring om frivillige kommer med. 

 

Nyt fra Handicaprådet. 

Der er møde på fredag 17/4. Dagsorden kan læses på kommunens hjemmeside. Psykiatriplan for 

regionen i høring. Det handler bl.a. om inddragelse af patienter og pårørende. Længere og bedre liv 



– nedbringelse af overdødelighed. Mindre brug af tvang. Under evt. kunne man nævne høring vedr. 

frivillige. 

 

Nyt fra aktivitetsudvalget. 

Ålborgtur, endagstur til Sverige med personale. Vi er opstartet med krolf om fredagen 13.30. Lola 

vil gerne lave gruppe, der pynter badehuset. Arne og Kjeld maler badehus. Stewart vil gerne hjælpe. 

 

Nyt fra ledelsen. 

Besparelser: Husk at slukke lyset. Procedure for regninger. Husk at skrive på om det er beskyttet 

beskæftigelse eller værestedet. Nøgler: Er der nogen, der har nøgler, som de ikke bruger. 4/6 

temadag for personalet. Der er brugeråbent. Vi prioriterer at komme ud af huset. Når vi tager på tur, 

er der brugeråbent. Ole kommer som nyttejobber. Skal være her 13 uger. Skal lave noget i 

kontor/have/rengøring. Mandag 27/4 kommer studerende. 

 

Evt.:  

a) 27/4 starter der EDB op. 

 


