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Referat fra husmøde d. 21/10-15 

Ordstyrer: Bodil 

 

Referent: Peter 

 

Sang: ”Visen om de atten svaner”. 

 

Sang til næste husmøde? 

”Regnvejrsdag i november” 

 

Ny pjece om DBH (Hanne) 

Til sindets dag har vi lavet en pjece om DBH. I må gerne tage til fx lægen eller andre steder. 

 

Gavekasse 

Vi er med alle sammen. Der er lavvande. Håber det bliver bedre næste år. 

 

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

Pakkeri: Vi har travlt med bøger, badeanstalt og bideruller. Vi får leveret varer onsdag. 

Bageri: Forrygende travlt. Halloween kager. Vi mangler folk. Margit er stoppet. 

Skilte: Vi har mistet sosu-skoler som kunder. Ellers har vi nok at lave. 

Værestedet: Vi er i omvæltning. Vi har glas kursus og græskar samt fredag aften. 13. november 

møde om sundhedsgruppe. Vejning kan godt ligge om onsdagen. Første gang torsdag eftermiddag. 

Ellers efter behov. 

Ungegruppen: De unge er også velkomne i resten af huset. Janni siger, at de hygger sig om 

tirsdagen. Yvonne og Hanne skal også ind i ungegruppe. 

 

Nyt fra BIFOS 

Vi har fået 3 frivillige. To fra Odd Fellow logen og en, der har været nyttejobber i DBH. Vi har fået 

ny formand Sebastian Bisgaard. Der er to stævner i december. Julestævne i Hjørring første mandag 

i december og julefodbold 18/12. 

 

Nyt fra lokalrådet 

Har arbejdet med nye åbningstider. Tilskud til julefrokost, så det koster 50 kr. 

 

Nyt fra brugerrådet. 

Intet nyt. 

 

Nyt fra handicaprådet 

Sidste møde var 28/8. Der var ikke noget fra psykiatrien på dagsorden. På social- og 

sundhedsudvalget 19/8 har det været oppe, at der skal etableres udslusningsboliger fra Hedebo i 

Hedelundsgade. 2/9 er behandlet evaluering af frivilligdrevet værested i Dronninglund. 7/10 er 

behandlet status på projekt F1rivilligsamarbejde og status på projekt Fremtidens idræt, bevægelse 

og fysisk aktivitet for borgere tilknyttet Socialpsykiatrien. 

 

Nyt fra aktivitetsudvalget 

I november shoppetur til Ålborg 9/11. Der er mest stemning for byen. Juledekorationer 19. og 26. 

november. Planlagt julefrokost 27/11. December: Lions, bankospil, julemiddag og nytårsmiddag. 
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Nyt fra ledelsen 

Åbningstider. Mandag: 9-16. Tirsdag: 9-16. Onsdag: 9-16. Madhold. Torsdag: 9-16. Fredag: 9-21. 

Ligger fast i november. Ny plan til december. Frivillige kan hjælpe med mad. Alle synes, at 

åbningstider er OK. Personalesituationen: Lola er blevet afskediget i DBH pr. 29. februar. Birthe 

holder afsked næste onsdag. 

 

Eventuelt 

a) Bente kører NADA mandag og onsdag fra 13-14. Bente står for NADA fra 1. november 

2015. 

b) Bodil vil høre om frivillige. Der er 2 frivillige fra BIFOS. Klaus siger, at vi skal passe på at 

det ikke bliver en glidebane, hvor de vil afskedige flere faste personaler. Johanne foreslår 

prøveperiode for frivillige. Tavshedspligt: De frivillige er underlagt straffeloven. Der er altid 

mulighed for brugeråbent også om aftenen og i weekenden. De frivillige kan evt. stå for 

brugeråbent. Bodil og Steen vil gerne holde åbent i weekenden. 

c) Rengøring. Der opsættes dispenser til sæbe og sprit både i køkken og på wc’erne. 


