
Referat fra husmøde d. 13/1-2016 

 

Ordstyrer: Bodil og Jane 

Referent: Yvonne 

1. Sang til næste husmøde: Sneflokke kommer vrimlende (nr.18) 

2. Præsentation af ny frivillig: Vi har besøg Af Niels Kristian, som starter op som ny frivillige fredag d. 29/1. Han 

kommer bor Hjallerup og er pensioneret landmand, han har været frivillige mange steder og glæder sig til at 

lære os alle at kende. 

3. Retningslinjer for frivillige: Vi stemte om de 3 forslag til §1 og det bliver vedtaget, at det blev 1a, som skulle 

være gældende. Og i paragraffen om tavshedspligt, bliver ordlyden ændret fra bortvist til ophørsel af 

samarbejde. Derud over skal det tilføjes, at alle frivillige har en 3 mdr. prøve periode. Hanne S. retter 

retningslinjerne til og får de endelige lagt op på Facebook og sat på opslagstavlerne, så de er synlige. Vi skal 

huske at evaluere dem om 4-5 måneder. 

Derud over er der en livlig debat om frivillige, hvor vi skal huske at have tillid til de frivillige, som kommer ind 

i huset. Vi snakker om, at vi måske skal have en debat om frivillige en anden dag, da vi ikke har tid på dette 

møde. 

4. Gavekasse: I skal huske at få betalt til gavekassen, hvis I er med i den, da der er mange gaver pt. Derfor blev 

der også stemt og vedtaget på mødet, at prisen bliver hævet til 25 kr. 

5. Nyt fra grupperne: 

Pakkeri: De har haft en hastesag, som de har klaret rigtig flot. De er glade for deres 12 nye stole. 

Bageri: De har lynende travlt.  De har fået ny budcykel, som kan tage 4 kasser af gangen, som de glæder sig 

til at tage i brug. 

Skilte: Intet nyt. 

 Værested: Der starter ny mestringsgruppe, sundhedsgruppe og kreativ op, tider og dage kan ses på 

opslagene. Har man forslag til kreativ-kurser, kan man skrive det på listen, som hænger på opslagstavlen. 

Først i februar vil der blive holdt loppemarked, på vores ting, det er brugerne der har forkøbsret. 

Stephan er som de fleste ved bortgået, så derfor vil vi her i huset, holde en mindehøjtidelighed. Det vil blive i 

forbindelse med urnenedsættelsen. Den nøjagtige dato og tid vides endnu ikke, men så snart vi ved mere får 

alle besked. 

Ungegruppe: Intet nyt. 

6. Nyt fra BIFOS: Der er generalforsamling i februar. Alle aktiviteter er opstartet igen efter juleferien, tider kan 

ses på opslagstavlen. Der er mulighed for tilmelding til Bowling, d.14/1, dette gøres ved Peter. 

7. Nyt fra lokalrådet: Budgettet for 2015 er gennemgået og alt skulle være fint. 

8. Nyt fra brugerrådet: Intet nyt, der er først møde i februar. 

9. Nyt fra handicaprådet: Intet nyt. 

10. Nyt fra aktivitetsudvalget: Intet nyt. 

11. Nyt fra ledelsen: Der bliver en energirenovering af huset, som indebærer at vi vil få isoleret loftet og få nye 

lamper på fællesområdet. 

12. Eventuelt: 

Rejsefonden: har fået 8000kr af penge fra huset. Der vil fremover være et punkt på husmødet med 

rejsefonde, så alle kan bliver opdateret. 

Jane har fået et tilbud fra Lis og Per om underholdning. Jane og Yvonne kigger på det. 

Bente og Jane er med i sundhedsgruppen. 


