
 

 

Referat fra husmøde i Det Blå Hus, den 14.2.2017, kl. 12.30. 

 

• Valg af ordstyrer:  

- Jan 

• Valg af referent: 

- Peter 

• Sang: ”Den lille anemone”, s. 13. 

• Sang til næste husmøde? ”Der er noget galt i Danmark” s. 19. 

• Orientering om nye hold i værestedet. 

- Se pkt. om evaluering af ny struktur ift. tema-eftermiddage. 

• Personaledækning ved ferie i værestedet. 

- Der er bekymring blandt brugerne vedr. personalets afvikling af ferie. 

Personalet er opmærksomt på det. Vagtplanen lægges så det meste 

dækkes. Bente vil også til en vis grad være tilgængelig for Værestedets 

brugere, når medarbejderne her afvikler ferie. Johanne synes ikke det er 

nok. Der må være penge til et ekstra halvtidspersonale. Der kommer tal 

vedr. budgettet inden længe - Gitte informerer, når hun ved noget. 

• SKP'ere i Det Blå Hus. 

- Der er indgået en aftale med SPK’erne om, at de kommer hver onsdag vedr. 

hjælp til forskellige ting. De hedder Marie og Lone. Der kommer et opslag. 

• Arbejde med definition af kerneopgaven. 

- På lederniveau er de gået i gang med at definere kerneopgaven – hvad er vi 

her for? Det kommer som punkt med flere informationer til næste møde, 

da brugerne også skal involveres i processen. 

• Omrokering i huset (opgaver og fordeling heraf). 



 

 

- Efter at bageriet er blevet aflukket, er det blevet besværligt for ansatte i 

Pakkeriet at bevæge sig fra arbejdspladsen til kantinen. Pakkeriet bliver 

flyttet til det nuværende kreative lokale. Dette også for at sikre nemmere 

adgang til personalet. Vi begynder med det i uge 8. Bente (bruger) mener 

ikke, at der er plads nok i kreativ. Vi hjælper hinanden med flytning. 

• Evaluering af ny struktur ift. Tema-eftermiddage 

   + opstart af nyt mestringshold og livsstilshold. 

- Johanne og Ulla synes, det har været rigtigt godt med mestringsholdet. Vi 

starter nyt mestringshold i uge 11. Alle interesserede kan skrive sig på 

ophængt seddel. Der kan være omkring 8 på holdet, men hvis flere er 

interesserede ser vi på muligheden for at oprette to hold.  

- Livstilholdet: Gitte (bruger) synes, at det er godt, men det er for meget 

med to hold samme dag. Mestring må fortsat gerne ligge om formiddagen. 

- Tema-eftermiddage: Ulla synes det har været hyggeligt, men vi mangler 

strikkeklub om onsdagen. Gitte siger, at det ikke har været organisatorisk 

muligt at planlægge med de ønskede tema-eftermiddage om tirsdagen. Det 

er dog afgørende, at brugerne træffer beslutning om, hvad de helst vil, da 

afsættet for planlægning af temadagene har været et bruger-ønske. Alle er 

enige om, at de hellere vil have strikkeklub om onsdagen. Der kan så 

eventuelt planlægges med et tema en gang om måneden.  

- Der er flere forslag til, hvordan grupperne kan organiseres bedst muligt. 

Personalet kigger på det og vender tilbage med information. Det aftales 

dog, at tema-eftermiddagene om onsdagen med virkning fra i morgen 

afløses af strikkeklub, da dette er brugernes ønske.  

• Husk at slå pap sammen inden det kommes i containeren. 

- Jan vil gerne have, at man slår papkasserne sammen, så der kan være mere 

i containeren. Pia tager noget af skylden. 



 

 

• Vedr. planlægning af datoer for husmøde, så man ved, hvornår der er husmøde. 

- Der er kalender med datoer på opslagstavlen. Husmøde afholdes hver 4. 

uge. Ruth vil gerne have en seddel med hjem omkring omflytningen i huset. 

Disse sedler laves så folk kan tage dem efter behov. 

• Gavekasse. 

- Hanne og Johanne har krævet penge ind efter, at kassen blev stjålet. 

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

o Pakkeri: Vi laver masser af bideruller. Bente har ferie i denne uge. 

o Bageri: Vi har det godt. Vi her travlt i næste uge, hvor der er kagebord på 

Cafe Kox. Der er ros til bageriet fra Sebastian. 

o Skilte: Intet. 

o Værested: Johanne synes det fungerer fint. Vi får noget hæklet. Bodil ser 

frem til ture ud af huset. 

o Ungegruppe: Sebastian synes det fungerer godt. De er glade for tilbuddet 

om tirsdagen. Sebastian opfordrer de andre til at komme fredag aften også. 

Også strikkeklubben er åben for de unge. 

• Nyt fra BIFOS: 

- Vi har generalforsamling i morgen 15/2. Næste stævne er Ålborg cup 

onsdag 29. marts. Der er idrætsfestival 27-29. juni. Vi arbejder på 

cykelgruppe. Sebastian tager en ny periode som formand. Linette er 

uddannet zumba instruktør. Vi har indstillet Mark til internationalt fodbold 

stævne i Riga. 

• Nyt fra Venneforeningen. 

- Rejseforeningen har fået nyt navn. Den hedder nu Venneforeningen. Det er 

for at gøre det lettere at søge penge. Der er møde i morgen om 

sommerhustur. Der er snart generalforsamling i marts måned. 



 

 

• Nyt fra lokalrådet. 

- På næste møde skal vi snakke om de 15.000 kr., vi råder over. 

• Nyt fra brugerrådet. 

- Vi skal have møde i næste uge her i Det Blå Hus. 

• Nyt fra handicaprådet. 

- Omstilling og effektivisering af psykiatri- og handicaprådet. Byrådet 

besluttede 30. marts at afvikle flerårsaftalen 2014-2017 på 17 mio., da der 

ikke var opnået den forventede besparelse. Revisionsfirmaet 

PricewaterhouseCooper blev bedt om at analysere hele området og fandt, 

at man kunne spare ca. 5,5 mio. kr. i 2016 og 6,3 mio. kr. i 2017. Der er 

udpeget 8 indsatsområder, bl.a. bostøtte, botilbud og § 103 og 104. Hele 

rapporten kan læses på kommunes hjemmeside. 

 

• Nyt fra aktivitetsudvalget. 

- Hanne Svensmark kommer 29/3 og holder foredrag. Det er fra 13.00-15.00. 

Det handler om åndehuller i hverdagen og at passe på sig selv. 

- Lone kommer med dans i april måned. 

- Påskefrokost med banko 12/4 

- Maj måned tur til Duus vinkælder i Ålborg. 

- Der har været snak om Sverigestur. 

- Måske tur til Læsø. 

• Nyt fra ledelsen.  

 - ikke yderligere end ovenstående punkter. 

• Eventuelt.  



 

 

a) Mestringsgruppe. Der er tavshedspligt. Jytte fik efterfølgende en god 

samtale med Pia. 

b) Bodil synes, der skal laves noget sundt til efter husmøde. Fx gulerodskage. 

Det kan laves om formiddagen. Jette synes, det er fint med sundhed fx 

også tapas. Pia siger, at der skal være nogen til at lave noget sundt, da der 

ikke er personaleressourcer til det. 

c) Johanne vil gerne rose Pia som medarbejder samt også ros til Gitte som 

leder. 


