
Referat fra husmøde 11.8.2016, kl. 13.00. 

 

 Valg af ordstyrer: Karen 

 Valg af referent: Peter 

 Sang: ”Dit sind flyver altid så viden omkring” nr. 36 

 Sang til næste husmøde? ”En enkel sang om frihed” nr. 36 

 Valg til lokalrådet. Der er valg i september. Der skal vælges en repræsentant fra alle 

grupper og en suppleant.  Ulla vil lave opslag. Man kan skrive sig på helt ind til næste 

husmøde. Næste husmøde bliver 8/9. 

 Valg til aktivitetsudvalget. Det er to brugere og et personale. Der er også valg i september 

på næste husmøde. Hanne laver opslag. 

 Spørgsmål til ansættelsesudvalget (deadline 17/8). Hvis der er nogle, der har spørgsmål, 

må de gerne sige det eller skrive en seddel. Der bliver samtaler både med personale og 

lokalrådet. Deadline er 17/8. Michael er med til ansættelsessamtaler med lokalrådet. 

 Badehus i Løkken. Gitte har hilsen fra Springbrættet. De siger tak for at de må låne huset. 

De har været oppe at rette huset op. Husene har vist været ude at svømme siden sidst. 

 Sommerfest Dato 2/9. Alle medarbejdere deltager. Åbningstid forlænges til 22.00. Det er 

OK at have påhæng med. 

 Alkoholpolitik ved særlige lejligheder. Om fredagen er det to genstande pr. mand. Ved 

julefrokost, sommerfest, påskefrokost er der ikke begrænsninger. Men man skal kunne 

styre sig selv. Det er personalet der vurderer om man er for fuld til at være i huset. Vi 

prøver det af til sommerfesten og evaluerer på næste husmøde. 

 Ture ud af huset (brugerbetaling og selvhjulpenhed). Når man er på tur, kan der være 

brugerbetaling. Da vi var i Gøteborg var vi nød til at tage taxa, fordi Bodil skulle med. Man 

hæfter selv for sådanne udgifter ved transport. 

 Ideer og forslag til indhold/aktiviteter i værestedet. Fra Yvonne. Hvad kunne I tænke jer, 

at der kommer af aktiviteter. Der hænger seddel med forslag til aktiviteter. 

 Tilbud i Trampolinen. Trampolinen er et klubtilbud på Springbrættet. Man skal være 

selvhjulpen. Der er fællesspisning torsdag og lørdag. Det er et supplement. Ikke en 

konkurrence til Det Blå Hus. Det er kun borger i Brønderslev kommune, der kan komme 

der. Det er voksne brugere fra 18 år og op. Det ligger på Nordens Alle 33. På den lyserøde 

tavle er der tilbud fra andre stedet inklusiv Trampolinen. 

 Gavekasse. Vi har været gode til at betale til tiden. Hanne har ikke været til stede pga. 

træning om onsdagen. Hanne vil være til stede på husmøde, når det er om torsdagen. Folk 

bliver slettet, hvis de har været i restance i 6 måneder. Doris kan også tage imod penge. 

Hanne og Doris fortsætter med gavekassen. 

 



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

o Pakkeri: Vi pakker bøger og laver sæbe for badeanstalten. Der er altid travlt. Vi har 

været på tur til Blokhus. Vi har fået Basistryk som ny samarbejdspartner. Også 

jobteamet. 

o Bageri: Vi har travlt. 80 kager til råvaremarked. Altid kuvertbrød og sandwich. Der 

kommer en sælger mht. resteskab. På sigt vil vi gerne udvide pladsen for bageriet. 

o Skilte: Intet nyt. 

o Værested: Vi har flyttet rundt og indrettet på ny. Det skulle gerne give mere plads, 

og skabe mere åbenhed. Der skal også nye planter og blomster. Alle synes det er 

hyggeligt indrettet. 

o Ungegruppe: Vi kan mærke, at der har været sommerferie. Den faste kerne 

kommer. Der bliver jagtet pokemon og spillet brætspil. 

 Nyt fra BIFOS: Aktiviteter er opstartet pr. 1/8. Der er 3 stævner i august/september, se 

tavlen. Vi har flyttet kontoret til Det Blå Hus. Der er kontortid om onsdagen 9.30-11.30. 

Man kan henvende sig om stævner m.m. 

 Nyt fra rejseforeningen. Der har været møde i går om sommerhustur. Johanne er træt af, 

at der blev arrangeret tur i § 103 samme dag. Gitte foreslår fælles kalender på tavlen, hvor 

man skriver arrangementer på. 

 Nyt fra lokalrådet. Intet nyt. Punkterne er vendt. 

 Nyt fra brugerrådet. Der er møde 21/9 her i huset. Det er skrevet i kalenderen. 

 Nyt fra handicaprådet. Intet nyt. Der var møde 10/8. Daniel deltog i stedet for Peter. 

Referat kommer til næste husmøde. Se også kommunens hjemmeside. 

 Nyt fra aktivitetsudvalget. Vi har ikke haft møde længe. 

 Nyt fra ledelsen. Punkter har været vendt. 

 Eventuelt.  

a) Mappe til husmøde referater. Mappe står i reol. Michael har lavet ny mappe til 

referater. 

b) Aktivitetsudvalget. Hvem laver hvad? 

c) Personalet sidder tit med Ipads siger Johanne. Spørg: Hvad laver de? De har måske ikke 

tid til brugerne. 

d) Carsten ønsker, at husmøde flyttes til om formiddagen, da det er sent på dagen. 

Bageriet har ikke tid om formiddagen. Vi kan flytte tiden til 12.00. 

e) Sussi stopper pr. 1/9. Hun fortsætter som frivillig i strikkeklubben. 

f) Vi tager afsked med Signe i morgen. Gitte siger tak for indsatsen for denne gang. Signe 

siger tak for, at vi har været så søde. Johanne siger også tak. Vi vil ikke give en gave endnu 

før vi ved, hvad fremtiden bringer. 

g) Johanne foreslår to personaler om fredagen ligesom ungegruppen og klub Trampolinen. 

Dato for næste husmøde: Torsdag d. 8/9 2016. Kl. 12.00 


