
Referat fra husmøde 13.4.2016, kl. 13.00. 

 

 Valg af ordstyrer: Michael 

 Valg af referent: Peter 

 Sang: ”Det er i dag et vejr” på side 29 

 Sang til næste husmøde? ”Kom maj du søde milde” nr. 8 

 Rygeskur (Johanne). Johanne vil gerne have, at vi kan hjælpe hinanden med at rydde op i 

rygeskuret. 

 Oplysning om ”Trampolinen” (Hanne J.) På vegne af gavekassen siger vi farvel til Rikke. 

Det er en klub ude på Springbrættet. Har åbent 3 gange om ugen. Tirsdag, torsdag og 

lørdag. Det er ikke tilmelding. De lukker kl. 20.00. På lørdag tager de til Metropol i Hjørring 

11.15 på banegården. Springbræt festival 10. maj i Rododendronparken 12.00-16.00. 

Hvorfor kan de få personale med, når vi ikke kan? Der har også været personale med i DBH. 

Der er forskellige takster. 

 Afsked med Rikke. Rikke vil gerne sige tak for godt samarbejde. På trods at mange 

negative ting har vi taget godt imod Rikke. Grunden til at vi siger farvel er 

organisationsændring. Rikke fortsætter i rusmiddel, bofællesskabet Hedelundsgade og 

Opgangsfællesskabet Thorvaldsensvej. 

 Præsentation af ny afdelingsleder. Gitte Velling overtager DBH pr. 1. maj. Arbejder som 

leder på springbrættet. Har 10 års erfaring med psykiatrien. 

 Frokostbillet. Vi har lavet frokostbillet som man kan købe 5 eller 10 af. Der er rabat: 5 for 

165 kr. og 10 for 320 kr. Så slipper man for at have penge med. Man kan købe dem af 

Hanne og Yvonne. 

 Frokost til- og framelding. Folk glemmer at melde fra. Når man melder fra i telefonen skal 

man minde om at få én streget på listen. Husk at melde sig på inden kl. 9.00 om morgenen. 

 Frivilliggruppe. Der er frivillige startet op. Yvonne vil gerne have gruppe, hvor vi kan lave 

liste over, hvad de frivillige skal lave. Bertel og Kjelds koner vil gerne komme som frivillige, 

men de skal vide, hvilke opgaver der er. Johanne og Ulla melder sig. Hanne, formanden for 

lokalrådet samt afdelingsleder står for ”ansættelse” af frivillige. 

 Nyt torsdagshold. Yvonne går på ferie. Hanne overtager. Nye projekter er katte. Vi skal 

have nye projekter, fx syhold. Johanne foreslår at sy tasker af stof af cowboybukser. 

 Gavekasse. Intet. 

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

o Pakkeri: Vi laver bideruller og bøger. Der kommer mange bøger, da CFU har fået 

ekstra skoler. Vi har været ved at øve os på bogindbinding. Vi har fået ny pedel, som 

gerne vil ordne have og pudse vinduer. 

o Bageri: Cafe Kox vil gerne have sommerkager. De har fået 10 lagkager om ugen. De 

får også jordbærkager. Ellers er det sædvanlige samt 120 pizzaer til råvaremarked. 



o Skilte: Det går stille og roligt. 

o Værested: Vi var på tur til Ålborg med 9 brugere. Det var en god tur. Hanne har 

startet mestringsgruppe. Gruppen deles i to, da der er mange tilmeldte. Vi laver 

gågruppe hver tirsdag kl. 13.00. Mobilepay. Hanne håber, det bliver en mulighed 

med mobilepay. Vi skal huske at melde os på Sverigesturen. Husk pas eller kørekort. 

Kørestol havde vi i god brug i går på turen til Ålborg. 

o Ungegruppe: Vi skal male badehus, og derefter hygger vi os i Løkken. De har søgt 

midler til ture. Johanne spørger om de smider skodder? Michael tager det med. 

 Nyt fra BIFOS: Vi har været til Ålborg cup med 16 deltagere. Idrætsfestival 28-30. juni. Der 

kommer personale med. Det er tyndt besat om onsdagen. 

 Nyt fra rejseforeningen. Vi har lige modtaget 2000 kr. fra Odd Fellow søstrene. Johanne er 

med i finalen til årets heltinde. Husk at stemme. Der er link på DBH facebook. Hvis man vil 

have hjælp til at stemme, er Hanne og Yvonne behjælpelige. Pris på Korfu er vejledende på 

5000 kr. Det er ”all inclusive” i en uge. 

 Nyt fra lokalrådet. Har holdt møde i sidste uge. Det var omkring den daglige drift. 

 Nyt fra brugerrådet. Der er møde 21. april. 

 Nyt fra handicaprådet. Intet med relevans for socialpsykiatrien. 

 Nyt fra aktivitetsudvalget. Tur til tordenskjoldsdage eller middelalderdage. Der er musik i 

DBH d. 6. maj. Man skal tilmelde sig til spisning. 

 Nyt fra ledelsen. Rikke vil sørge for overlevering til ny afdelingsleder Gitte. Der er en ung 

pige, der gerne vil være i praktik om fredagen. Det drejer sig om 6 fredage. Hun vil muligvis 

gerne læse til pædagog.  

 Eventuelt. Intet. 

 


