
Referat fra husmøde d. 25. maj 2021 

 

1. Hvordan har vi det efter en periode med Coronarestriktioner? 

 Anerkende indsats mod Corona. 

Vi vil gerne anerkende jeres indsats mod Corona. Vi har heldigvis ikke fået Corona her i huset. Alle 

er gode til at holde ved restriktionerne. 

 Byde nye velkommen trods restriktioner. Der har været nogen brugere, der har trukket sig. Men 

trods restriktioner er der alligevel nye brugere, der er kommet herned. Pia siger mange tak for, 

hvordan vi tager imod ny brugere. Johanne synes, det er gået godt trods alt, og i starten kunne vi 

sidde på terrassen. Vi har holdt os indenfor restriktioner selvom, det har været besværligt. Vi har 

være mega kreative omkring løsninger. Det har været dejligt, at personalet laver kaffe og servere 

mad!!  

 Ellens opstart.  Det er nu snart 7 måneder siden Ellen startede. Ellen siger, at det er en af de bedste 

arbejdspladser, hun har været på. Med det samme har hun kunnet mærke varmen og den gode 

stemning i huset. Ellen glæder sig til den kommende tid. 

2. Nyt fra § 103. 

 Bageri. Vi har ikke så meget arbejde lige nu. Det var godt at komme tilbage. Det er hårdt at gå uden 

arbejdet. Pakkeriarbejde har ikke helt været det samme. Der er gået over 5 måneder, hvor bageriet 

har været lukket. 

 Pakkeri. Vi har fået flere ansatte ind, så det er godt, at vi har to steder, så der kan være nogle både i 

Det Blå Hus og på PN-beslag. Vi har haft arbejde så det passede. 

 Køkkenet. Her er vi også i gang. 

3. Nyt fra Værestedet 

 Fryser i skuret. Der bliver altid sat noget ovenpå fryser og det laver skrammer. Det er åbenbart et 

spøgelse det gør det!! Vi laver en seddel til at sætte på. Køkkenet må gerne bruger fryseren, men 

ikke de to måneder op til sommerhustur. 

 Coronarestriktioner. Vi skal huske at spritte af inden, vi tager noget i køleskabet. Man kunne sætte 

en dispenser op lige ved siden af køleskabet. Yvonne ser på det. Vi må være 50 indendørs nu og 100 

ude. Det er heller ikke alle, der spritter af, når man går ind i huset. Mange tager spritten inde på 

bordet i værestedet. Jo flere gange vi spritter jo bedre, før maden, køleskab m.m. 

 Mobil ved bordet. På et tidspunkt aftalte vi at lægge mobilen væk, når vi spiser, især fredag aften. 

Det er en anbefaling, vi kan ikke tvinge nogen. Vi kan opfordre til, at man tænker over det. 

4. Nyt fra Ungegruppen. 

 Ungegruppen har taget initiativ til at komme ud af huset. Der er arrangeret en fisketur og strandtur 

til badehuset i Løkken. Disse ture gælder kun ungegruppen. Vi kunne også lave fælles ture for 

værestedet. Der kan være et problem med kørsel. Ungegruppen vil gerne tage initiativ til en fælles 

tur. 

 Ellers går det godt i ungegruppen. 

 

 



5. Nyt fra Aktivitetsudvalget 

 Ribetur. Der er informationsmøde umiddelbart efter husmødet. 

 Løkkentur. Onsdag 7/7. Der bliver lavet opslag. Der er møde i aktivitetsudvalget 28/5. 

 ”Art by me” tur. Turen gå til Ålborg på keramikcafe. Onsdag 9/6. Der kommer opslag i dag. Vi spiser 

frokostpizza. Der er tilskud på 100-150 kr., så man skal bare betale bussen selv. Måske kan man 

også lige nå over i gågaden inden vi skal hjem. 

 Sommerfest. Det bliver en fredag aften sidst i august. Alt personale kommer om aftenen. Der vil 

være tilskud på 6000 kr. til sommerfesten. Vi stod sammen hele huset om stor ordre i pakkeriet, 

derfor får vi de 6000 kr. Der er også et tilskud fra lokalrådet. Der undersøges om gris fra Tårs som 

tidligere og ikke party service. Aktivitetsudvalget ser på underholdning. 

6. Nyt fra Venneforeningen. 

 Vi har fået 5000 fra kommunen i § 18-midler. Vi giver tilskud til Ribe turen. 

7. Nyt fra Lokalråd. 

 Vi har haft valg. Jesper er blevet formand. Derudover er der Yvonne, Lauge, Ulla og vores leder i 

rådet.  Vi har holdt to møder. Referat hænger på tavlen. Der har været snakket om at have en 

brugerkontaktperson til ny brugere udover en personalekontaktperson. Vedkommende skal vise 

huset og fx byde på en kop kaffe og få en samtale i gang. Når vores nye leder kommer, så vil der 

også være brugerrådsmøder. Alle grupper er repræsenteret i lokalrådet. Man kan komme med 

forslag, som skal højere op i systemet. Vores stemme bliver på den måde hørt. Det er 

brugerinvolvering og medindflydelse. Personale tager også forslag med til lederen. 18. juni er næste 

møde i lokalrådet. 

8. Information fra personalegruppen 

 Sinnes første dag. Vores nye leder starter tirsdag 1. juni. Hun glæder sig meget. Hun skal være både 

i huset og på springbrættet. Hun kommer til rundvisning 1. juni samt til møde i personalegruppen. 

 Razija praktik. Razija er uddannet socialrådgiver og kandidat i socialt arbejde. Hun er i praktik ifm. 

kronisk sygdom. Hun skal finde ud af, hvor mange timer hun kan klare. Hun har hørt, at vi har det 

godt i huset og en positiv ånd og stemning. Det rygtes også i byen. Hun er glad for at være her - alle 

har taget godt imod hende. Hun skal være her 13 uger i praktik. 

 Nye indkøb: Vi har indkøbt to pop-up telt og en sofa. Vi har fået lov til at få stort pop-up telt, og et 

lille telt til Venneforeningen. Jesper vil gerne tjekke om det er det rigtige. Der bliver hyggerum i det 

gamle computerrum. Der er mulighed for at hvile sig også, når man får NADA kan man ligge ned. 

Det skal også bruges til samtalerum. Kælderrummet bliver et stort opbevaringsrum. Der er ventetid 

på sofaen. Der kommer også hundegitter til dør ud til terrassen. 

 Ny områdeleder. Bliver ansat med start 1. august. Inga Eriksen går på efterløn pr. 1/10. Pia og Ellen 

er i ansættelsesudvalget. 

 Ny leder på Hedebo med start 1. oktober. Den nye områdeleder skal være med til at ansætte ny 

leder på Hedebo. Det er vigtigt, at vi har medbestemmelse i toppen af ledelsen. 

 Mobile Pay. Vis telefon når vi henter maden, så det ikke smutter med betaling. 

 

 

 



9. Evt. 

 Badehus. Jesper har gjort klar. Kom til Bente for at få nøgle til 50 kr. Døren kan ikke lukkes, der 

bliver set på det. Der er flere ting, vi skal have med derop, så sig til hvis man kører derop. Jesper 

tager derop indenfor ca. en uge. 

 Dato for næste husmøde. Når Sinne kommer har vi et husmøde hvor at Sinne kan blive 

præsenteret.  

 Påmindelse om at rydde op efter sig i værestedet. Det er godt nok at blive ved med at minde 

hinanden om det.  Skyl tallerken af, når man går ud med sin tallerken ellers bliver det ikke rent. 

 Der er Ribemøde nu herefter. 


