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Referat fra husmøde d. 2/12 2015 

Ordstyrer: Ulla 

 

Referent: Peter 

 

Sang: ”Kender I den om Rudolf”. 

 

Sang til næste husmøde? 

”Den lille anemone” 

 

Juletræ? 

Vi køber et plastik-juletræ. Vi undersøger om vi har en juletræsfod. 

 

Gavekasse 

Der opfordres til at få betalt. 

 

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

Pakkeri: Travlt med at få pakket tingene. Vi havde klippe-klistre dag i beskyttet beskæftigelse i går. 

Bageri: Juleting og småkager. Cafe Kox har ansat en købmand til at øge salget. Vi kan mærke 

fremgang. Vi arbejder på et grønt bageri, så vi mindsker spildet. 

Skilte: Intet. 

Værestedet: Retningslinjer for frivillige er ved at blive lavet. Mobile Pay. Der er sendt forespørgsel 

til IT. Sund for sjov aflyst 8/12, men genopstår i januar. Der skal være valg til aktivitetsudvalg, da 

Ditte træder ud. Bodil vil gerne opstille i stedet for Ditte. 

Ungegruppen: Der er godt gang i den. Der kommer nye til. Ny åbningstid til kl. 20.00. Det ligger 

omkring 10 pr. gang. Har fået bevilliget 2000 kr. Savner at nettet kan trække i kælderen. Holde 

julefrokost mellem jul og nytår. 

 

Nyt fra BIFOS 

Der er idræt frem til 23/12. Julestævne 7/12, julefodbold 18/12 og BIFOS julefest 14/12. Se opslag 

på tavlen i DBH. Vi har fået 10.000 fra Krista og Hans Risagers Fond til etablering af frivillige. 

 

Nyt fra lokalrådet 

Møde på mandag. Tilbud på kørestole. 

 

Nyt fra brugerrådet. 

Intet. 

 

Nyt fra handicaprådet 

Sidste møde var 24/11 2015. Årets handicappris blev behandlet. Jette Dunker er indstillet. Mød op 

på rådhuset i kantinen på mandag 7/12 kl. 15.00 og se om Jette får prisen. Status på projekt 

Frivilligsamarbejde om hvordan der kan gøres brug af frivillige i kommunens tilbud på Handicap- 

og Psykiatriområdet. Der er 5 frivillige på Hedebo som arrangerer aktiviteter med beboerne. Der er 

også etableret en ”frivillig hund”, som har resulteret i, at en beboer som ellers ikke kommer uden 

for sin lejlighed nu komme ud. Status på projekt Fremtidens idræt, bevægelse og fysisk aktivitet for 

borgere tilknyttet Socialpsykiatrien. Det er projektet omkring at inddrage frivillige i BIFOS. Læs 

hele referatet på kommunens hjemmeside. 
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Nyt fra aktivitetsudvalget 

Julemiddag 23/12, nytårsmiddag 30/12, juletur til Elverhøj 9/12, juledekorationer 10/12, Lions 

16/12 14.00, bankospil 17/12 

 

Nyt fra ledelsen 

19.000 kr. i restpenge fra støttecenteret/pakkeriet. Der gives tilskud til: Nye duge, tilskud til § 103 

julefrokost, ledlys, julemiddag, juletur, kørestol, rejseforeningen. Værestedet har åbent mellem jul 

og nytår. 

 

Eventuelt 

a) Til Leif: Vende lamper i kreativ. 

b) Jette har kage med, da hun er indstillet til handicapprisen. 

c) Rikke synes det er flot, at vi har indstillet Jette til prisen. Det er flot at vi anerkender 

hinanden. 

d) Pakkeriet har fået stole bevilliget. Værestedet må overtage gamle stole. 

e) Leif stopper. Vi håber han kan få arbejde. Rikke ønsker Leif held og lykke. 

f) EDB starter op igen 11/1 2016. Der er 3 på holdet. 

g) Bodil synes ikke, at der er nogen der tager telefonen, når man ringer. 

h) Johanne forslår, at vi inviterer socialudvalget til møde i DBH omkring besparelser. 


