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Referat fra Husmøde i Det Blå Hus tirsdag, den 15. oktober 2019, kl. 12.30. 

 

 Valg af ordstyrer: Jan 

 Valg af referent: Peter 

 Sang: ”Kvinde min”, nr. 28. 

 Sang til næste husmøde? ”Regnvejrsdag i november”, nr. 31. 

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

o Pakkeri: Der er masser af bøger at pakke. 

o Bageri: Går som det plejer. Nogle gange lidt at lave og nogle gange mere. Der var 

knæk cancer i sidste uge på Cafe Kox. Morten skal hofte-opereres 28/10. Sidste dag 

er fredag 25/10. Vi er klar til at tage over, når han er væk. 

o Skilte: Intet. 

o Værested: Det er hermed officielt, at forslaget om at lukke værestedet i Det Blå Hus 

ikke bliver til noget. Vi er heldige med, at det ikke bliver realiseret. Vi skal være 

opmærksomme på åbningstider, som skal fastholdes ved fællesture. Huset bliver 

derfor fremover ikke lukket ved ture ud af huset. 

o Ungegruppe: Det går fint, der kommer fint med mennesker også til daglig i 

værestedet. God opbakning til tur til Funcenter i Aalborg. Der er forslag om, at man 

kan lave ture for hele huset. Fx fælles biograftur til BASBIO. Evt. en ekstraforestilling 

kun for os i huset. BASBIO skal have beløb op til 1000 kr. for en speciel 

filmfremvisning. 

 Nyt fra BIFOS:  

 Der er efterårsferie i denne uge 42, så aktiviteterne ligger stille. Vi er ved at 

forberede vores eget stævne i BIFOS onsdag 30. oktober 2019. 

 Vi cyklede på Sindets Dag, hvor der var fem, der deltog. 

 Der er indvielse af cykelværksted tirsdag 22. oktober. Vi opfordrer alle til at komme 

til indvielsen, så vi kan vise, hvor mange vi er, der bruger Det Blå Hus – særligt 

vigtigt, da der også kommer politikere denne dag. Der bliver serveret kransekager, 

boblevand m.m. 

 Nyt fra Venneforeningen. Johanne havde købt 1000 lodder til Sindets dag, og alle blev 

solgt. Indtægten blev 2.500 kr. til Venneforeningen. 

 Nyt fra lokalrådet. Der er valg til lokalrådet januar 2020. Overvej om man vil stille op! Man 

kan sige det til Tina. Der kommer også et opslag om det. Vi mødes en gang hver 4. uge. Vi 

fordeler midler årligt, som går til aktiviteter i huset. Emner er fx trivsel i huset, orientering 

fra ledelsen samt forslag fra brugerne, som kan tages med til brugerrådet og ledelsen. 

 Nyt fra brugerrådet. Intet. Næste møde er torsdag 12/12 kl. 10 på Hedebo. 
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 Nyt fra handicaprådet. 

Et punkt var: Bevæg dig for livet - indsats målrettet fysisk og psykisk sårbare. Brønderslev 

Kommune indgik i foråret 2019 en visionsaftale med Bevæg dig for livet. Målsætningen for 

den fælles vision, Bevæg dig for livet, mellem DGI og DIF er, at 75 % af danskerne i 2025 

skal dyrke idræt, og at 50 % af befolkningen skal dyrke idræt i en forening. Det lokale mål i 

Brønderslev Kommune er at få 2.500 flere aktive borgere i løbet af 5 år, hvoraf halvdelen 

skal dyrke idræt i et foreningstilbud. I samarbejdsaftalen er der 5 overordnede 

indsatsområder. Et af dem er foreningsudvikling af idrætsforeningen for sindslidende, 

BIFOS. Der er 75.000 kr. til aktiviteter i år. Det Blå Hus har man søgt og fået bevilget 20.000 

kr. af midlerne til etablering af cykelværksted i Det Blå Hus. 

 Nyt fra aktivitetsudvalget. Næste arrangement er julefrokost fredag 22. november.  

 Nyt fra ledelsen. 

 Der kommer en ny virksomhedspraktikant på tirsdag. Hun hedder Jette og er 

uddannet pædagog. Hendes problem er håndeksem, som der skal tages hensyn til. 

Hun er her tirsdag og torsdag 9-13 i værestedet. Hun virker meget sød og god til at 

snakke. Hun vil gerne arrangere fx gåture. 

 Der er indvielse af cykelværksted tirsdag 22. oktober. Vi skal have fundet ud af, 

hvad der kan laves, og hvem målgruppen er. Det snakker man om bagefter. Kan 

man få rengjort cyklen og smurt den? Søren Philbert har malet klubhuset rigtigt flot 

indeni. 

 Eventuelt.  

a) Der er udstilling i Blå Kunst 16-17. november i pavillonen kl. 11-16. Johanne, Ole og 

Søren udstiller, og der bliver bord med ting fra Det Blå Hus. 

b) Evaluering af Sindets Dag. Ole siger, at flere sagde, at det var godt, at vi var kommet 

ned i byen, så vi er, hvor der er almindelige mennesker, der kommer forbi. Det 

sagde politikere også. Der kunne være skilt med gratis kaffe og kage, da det 

tiltrækker folk. Et rigtigt godt arrangement i gågaden, og man formåede at 

fastholde folk. Der var folk næsten alle steder fra rundt i socialpsykiatrien samt folk 

fra gaden. Fint, at også SIND var der, og de fik hvervet en del medlemmer. 

 


