
Referat fra husmøde 17.1.2017, kl. 12.30. 

 

 Valg af ordstyrer:  

- Jan 

 Valg af referent: 

- Peter 

 Sang: ”Vær velkommen herrens år” nr. 54. 

 Sang til næste husmøde? ”Den lille anemone”, s. 13. 

 Gavekasse. 

- Hanne siger tak for opbakning efter tyveri af kassen. Vi har fået 3 nye medlemmer. 

Hanne kræver penge op til hvert husmøde. Johanne vil også hjælpe til. 

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

o Pakkeri: Vi har haft mange bøger og bideruller. Også noget fra badeanstalten. Der 

skal være nytårsfrokost i § 103. Vi har fået ny medarbejder Liselotte. 

o Bageri: Bageriet er blevet ombygget. Vi henstiller til at man ikke går gennem 

bageriet. Vi har fået pakkerum til kager m.m. Der er koldt i bageriet. Vi er fri for at 

dække ned. 

o Skilte: Carsten har været syg. Der er de sædvanlige opgaver. 

o Værested: Vi er kommet i gang med nyt ugeskema. Mestringsgruppen er lukket for 

tilgang om torsdagen. Vi modtager gerne evaluering af grupperne. Diverse møder 

kører i et 4 ugers rul. Datoerne er hængt op på opslagstavlen. 

o Ungegruppe: Har brugt rum i kælderen til spil. Tilbuddet er godt besøgt og der er 

en hyggelig stemning. 

 Nyt fra BIFOS: 

- Der er generalforsamling i cafeen på Hedebo onsdag d. 15. februar. Der kommer 

opslag ud i morgen. Hvis man skal spise og er medlem, så skal man tilmeldes til 

Michael eller Peter. Aktiviteterne er startet op igen efter nytår. Michael starter kl. 

12.00 i DBH mandag og onsdag, og følges med brugerne til aktiviteterne i BIFOS. Vi 

har lukket spinning pga. prisen samt meget få brugere. Der vil blive cykelhold 

oprettet. Linette skal på zumba kursus. Der bliver zumba ved Linette i hallen om 

mandagen. 

 Nyt fra rejseforeningen. 

- Vi tager i sommerhus i Rubjerg aktivitetscenter 25.-29. september. Pris 1000 kr. alt 

inklusive. Der bliver et orienteringsmøde, når vi har fået papirer. Man skal selv købe 

drikkevarer. Der er allerede meldt 20 til og der kan være 8 stk. mere. Der er 

generalforsamling i rejseforeningen torsdag, 23. marts kl. 13.00. Opslag og 

indkaldelse kommer senere. 



 

 Nyt fra lokalrådet. 

- Der har ikke været møde endnu. Der er møde om 14 dage. Husk at man kan få ting 

taget op på møde ved at henvende sig til Ulla eller Hanne. 

 Nyt fra brugerrådet. 

- Ny formand blev Ulla og Mie blev næstformand. Der er møde i februar måned. 

 Nyt fra handicaprådet. 

- Der har senest været møde d. 13/12 2016. Hovedpunktet var differentierede 

takster på Nordstjernen og Cassiopeia. Man indfører differentierede takster for at 

borgerne afregnes forskelligt, så at borgere med stort støttebehov er dyrere end 

borgere med mindre støttebehov. Det sker for, at andre kommuner ikke skal 

spekulere i at anbringe deres borgere med stort støttebehov til samme pris som 

borgere med mindre støttebehov. 

 Nyt fra aktivitetsudvalget. 

- Der er tur til Dronninglund slot og slotskirke. Der er stadig åben for tilmelding. Se 

opslag. Tilmelding senest torsdag 19/1 2017. Der har været snakket om Ålborg tur 

til Duus. Samt også banko. Bussen er i Dronninglund kl. 10.02. Det er også muligt 

med privatbiler eller en flextaxa. 

 Nyt fra ledelsen. 

- Vi skal sige farvel til Dorte (job med løntilskud), der stopper på fredag. Der kommer 

en ny virksomhedspraktikant i næste uge mandag, onsdag og torsdag (alle dage fra 

kl. 9.30-11.30). Hun hedder Rikke. 

 Eventuelt. 

a) Johanne vil gerne ansøge om stumtjenere til overtøj og et par grydeskeer. Gitte 

mener det kan lade sig gøre. Der er også ønske om en blender. 

b) Gitte (bruger) spørger om der stadig er nørkle-onsdag. Det er der kombineret med 

temaeftermiddag med sundt liv. 

 


