
Referat fra husmøde 8/6 2016, kl. 13.00. 

 

 Valg af ordstyrer: Johanne 

 Valg af referent: Peter 

 Sang: ”Hils fra mig derhjemme” nr. 15 

 Sang til næste husmøde? ”Dit sind flyver altid så viden omkring” nr. 36 

 Opgaver fredag aften (Gitte M.) Gitte synes, at det altid er de samme, der gør arbejdet 

fredag aften. Man aftaler på forhånd hvem der tager hvilke opgaver. Dem der ikke laver 

noget skal aktiveres. Der blev drukket for mange øller sidste fredag. Der må drikkes max to 

genstande. 

 Husmøde ugedag (Yvonne) Gitte vil gerne have husmøde flyttet til om torsdagen. Vi prøver 

at flytte husmødet til torsdag. Det bliver stadig hver anden torsdag i måneden. Det bliver 

fra august. Vi prøver året ud. 

 Besøg fra tilsyn (Yvonne) Der kommer socialfagligt tilsyn. Vi skal finde brugere fra 

værested og § 103. Der bliver stillet spørgsmål om, hvad brugerne synes om Det Blå Hus. 

 Gavekasse. Jette synes, vi skal have en ny til at styre gavekassen, da Hanne ikke er her. 

Hanne har fået nye mødetider om formiddagen. Bodil vil gerne styre kassen. Det tages op 

til næste husmøde. 

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

o Pakkeri: Vi har en masse sæbe. Der kommer mere i næste uge. Fået et brev fra CFU 

med chokolade for at påskønne arbejdet. 

o Bageri: Der er vinfestival (300 kuvertbrød) og råvaremarked på lørdag med 100 

kager der skal leveres. Der kommer en syrer, der skal være i praktik i 4 uger. 

o Skilte: Intet. 

o Værested: Signe er startet. Vi vil tage på nogle småture hen over sommeren. 

Michael skal ikke i BIFOS, derfor er han her mere. Vi har fået Sussi i praktik tre dage 

om ugen. 

o Ungegruppe: Er godt besøgt. Der kommer 10-16 unge hver gang. 

 Nyt fra BIFOS: Der er Idrætsfestival i Vejle 28-30. juni. Vi holder sommerpause i juni og juli, 

men der er stadig fodbold og gåtur om mandagen på Hedebo. Vi har sendt ny instruktør på 

kursus, Martin Bo Jensen. 

 Nyt fra rejseforeningen. Vi holder møde om sommerhustur den 10. august. Jonas fra 

opgangen tager med på sommerhustur. Vi er 24 deltagere. Jonas skal meldes ind i 

rejseforeningen. 

 Nyt fra lokalrådet. Johanne spørger om lokalrådet vil give til taxa i Gøteborg. Yvonne er 

trådt ind i lokalrådet til september pga., at Hanne er rejst. 

 Nyt fra brugerrådet. Referat fra sidste møde er i brugeravisen. 

 Nyt fra handicaprådet. Der har været møde 2. juni. Se referat på kommunens hjemmeside. 



 Nyt fra aktivitetsudvalget. Vi har lige været i Sverige. Vi skal holde sommerfest i august 

måned. Vi håber på små spontane ture i løbet af sommeren. Vi giver besked til brugere 

(Grethe), når der er ture. Bodil vil gerne have en anden kørestol. Bodil kan evt. søge et 

hjælpemiddel. 

 Nyt fra ledelsen. Intet. 

 Eventuelt. 

a) Spil til haven. Kongespil og stigegolf. Koster max 100 kr. 

b) Erna får kaffen for alt det hun gør (kaffe og middagsmad). 

c) Grethe vil også gerne have en kørestol. Den vi har, kan ikke klare tunge personer. 

d) En til to parasoller til haven. 

e) Ditte har fået arbejde i garnfirma. Hun har kataloger med strikkeopskrifter. Vi siger 

tusind tak. 

 


