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Referat fra husmøde d. 13/5-15 

Ordstyrer: Hanne (bageriet).  

Referent: Ole MK. 

Sang:  

Da ingen kunne melodien til ”Glitrende hav”, valgte vi i stedet ”Der er noget galt i Danmark” Der 

opfordres til at der øves på ”Glitrende hav” til næste husmøde. 

Info fra Værestedet:  

Lola fortæller at man arbejde på at få lavet en aktivitetskalender, som vil blive hængt op, når den er 

klar. Dertil arbejdes der på at lave en arbejdsgruppe, som vil være med til at forskønne badehuset i 

Løkken. 

Birthe fortalte, at man er ved at fremstille en folder om Værestedet, de sidste detaljer mangler, 

inden den kan trykkes. Der mangler folk til at hjælpe med frokosten mandag og fredag, så 

personalet kan få mere tid til andre opgaver, der ellers må vente. 

Ulrik oplyser, at ungegruppen er ved at oprette en forening, som skal søge midler til forskellige 

aktiviteter. Derud over er de ved, at finde deres ben at stå på samt at der er en god stemning blandt 

brugerne af ungegruppen. 

Frivillige gruppen er klar med et udkast til hvorledes de frivillige kan tænkes ind i det daglige 

arbejde, som et supplement til det fastansatte personale og hvilke retningslinier. 

Hvor bl.a. såsom, ture ud af huset, madlavning og det ”at være” forbrugerne, kan være muligheder.  

Retningslinier og opfordring/ansøgning er vedhæftet bagerst. 

Johanne var stærkt imod frivillige, da hun frygter at Kommunen, ad den vej vil skære i det faste 

personale og at fagligheden omkring brugerne således vil blive forringet. 

Tirsdag som onsdag?:  

Ulrik efterlyste ideer til hvorledes tirsdag eftermiddage, kan blive mere som onsdagene, hvor der 

sker mange ting. 

Keld foreslår en spilledag og er klar til at være tovholder på ideen. 

(Hanne mener at Morten skal give kage, da hans mobil har ringet et par gange).   

Spise sammen evt. onsdag aften: Emnet holdes varmt. 

”Gratis” frokost for dem, der laver maden:  

Forslaget droppet. 

Sommerfest:  

Det forventes at der bliver afholdt sommerfest i uge 31 eller uge 32, hvor menuen vil være Helstegt 

pattegris. 

Information omkring Værestedet Pandrup:  

Ulla var fraværende og punktet tages op næste gang. 
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Nøgler: 

Henvendelse til Ulrik, han planlægger, at få lavet nøgler fredag. 

Gavekasse:  

Der kommer nyt omkring d. 1/6-15. 

Nyt fra grupperne (pakkeri, bageri, skilte):  

Bageriets Sandwichboller er blevet godkendt af Café Kox, ellers er det en stille periode. Bageriet og 

pakkeriet har været ude at servicere og det var en god oplevelse og der var efterfølgende stor ros til 

dem for deres arbejde. 

Der har desværre været en kedelig oplevelse, da Jan har mistet sin taske, her i Det Blå Hus. 

Det opfordres hermed, at man kan aflevere den i Det Blå Hus eller indgive oplysninger om hvor den 

kan findes, evt. anonymt. 

Ulrik opfordrer bageriet til, at lave en artikel om samarbejdet med Café Kox. 

Nyt fra BIFOS:  

Peter fortæller at der er sommerstævne i Brønderslev d. 1/6 samt at der er sommer festival fra d. 

30/6 – 2/7 i Vejle. 

Nyt fra Lokalrådet:  

De hænger en forslagsliste op og arbejder desuden på en aktivitetskalender. 

Nyt fra Brugerrådet:  

Referat hænges op. Brugerrådsmøde 12/8 holdes i Det Blå Hus. 

Nyt fra Handicaprådet:  

Se ovenstående. 

Nyt fra Aktivitetsudvalget:  

Nuværende plan for den næste periode: 

Maj Juni Juli 

Betonkursus Betonkursus Fårup Sommerland 

 Fisketur Spil og grill i haven 

 

Nyt fra ledelsen:  

Yvonne starter d. 1/6.  

Lola deltager på sverigesturen. 

På ture vil der være personale med, hvis der er mindst 10 deltagere. 

Opfriskning af de forskellige udvalg, hvem er med i hvad. 

Ungegruppen har fået lov til at bruge kælderen. 

Eventuelt: 

Se opslag om temaeftermiddag for Socialpsykiatrien i Brønderslev Kommune. 

”Latter, glæde og velvære” 
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