
 

 

Referat fra husmøde i Det Blå Hus 

Torsdag, den 8. september 2016, kl. 12.00 

 

 

• Valg af ordstyrer. Jan. 

• Valg af referent. Peter 

• Præsentation af ny medarbejder (Pia) og ny virksomhedspraktikant (Dorthe) Ny medarbejder 

hedder Pia og er 34 år. Har arbejdet i bofællesskab i Ålborg. Pia er sluppet igennem nåleøjet 

efter 100 ansøgninger og 7 til samtale. Dorthe kommer fra Kaas og har arbejdet 17 år i 

hjemmeplejen. 

• Sang: ”En enkel sang om frihed” nr. 36 

• Sang til næste husmøde? ”Bedste blev kørt over af et rensdyr” nr. 62. 

• Valg til Lokalrådet. Hanne stiller op for § 103. Der er 5 der stiller op. Hanne, Bodil, Ulla, 

Carsten og Johanne. En plads til ungegruppen. Der er 2 pladser og 4 suppleanter. Der skal 

vælges en fra § 103 og en fra værestedet. Ulla blev valgt til at repræsentere værestedet. Der 

bliver hemmelig afstemning mellem Hanne og Carsten. Hanne vælges med 17 stemmer. 

Lokalråd: Hanne, Ulla og repræsentant fra ungegruppen 

Suppleanter til lokalrådet: Bodil, Johanne og Carsten. 

• Valg til Aktivitetsudvalget. Hanne, Jan og Ulla vælges ved applaus. 

• Nye nøgler og retningslinjer herfor - ønsker og behov (Gitte) Der er blevet lavet nye nøgler 

og gamle er afleveret. Man er i gang med afklaring på chefniveau om regler for nøgler. Gitte 

vil gerne have ønsker vedr. nøgler. Borgere fra værestedet har ikke nøgle mere. 

- gamle nøgler afleveres (Bente). Hvis man er i tvivl så har vi gamle cylindere, så man 

kan afprøve sin nøgle. 

• Forlængelse af Sussies virksomhedspraktik i DBH (Gitte) Forlænget til oktober måned. 

Sussie er i huset 3 gange om ugen. 

• Ny arbejdstidsplan fra uge 40 (Gitte) Starter når Pia starter på arbejde. Åbningstider er som 

vanligt, men der er åbent med 2 personaler fredag aften. 

• Gitte på arbejde fredag aften den 16. september (Gitte) Gitte tager vagten, så Yvonne ikke 

skal have 4 aftenvagter i træk. 

• Evaluering af "ny" ansættelsesprocedure i DBH (Gitte) Der har været to ansættelsesudvalg. 

Har brugerne følt sig inddraget? Bodil synes det er gået fint, og man har været spændt på det. 

Hanne og Ulla synes også det var fint. Det var nogle gode spørgsmål, som brugerne har 

formuleret. Vi giver hånd til ansættelsesudvalget. Pia synes det er godt, at det var delt op, det 

satte Pia på prøve med gode spørgsmål. 

• Evaluering af Sommerfest - forslag om etablering af festudvalg (Gitte). Hvad synes I? Der 

var også ny alkoholpolitik. Det var dejligt at se alle personaler til festen. Jan synes, man gik 

for tidligt. Hanne mener, at folk er brugt efter en lang dag. Skal åbningstiden være kl. 21.00 i 

stedet for? Ved store fester kommer alle personaler. Personalet vil gerne have et festudvalg, 

der tager sig af de forskellige opgaver inkl. et personale. Hanne og Carsten synes, at det er 

nok med aktivitetsudvalget. Claus synes ikke der var problemer med alkohol, så 

alkoholpolitikken fortsætter uændret. 

• Julefrokost I DBH, fredag, den 2. december (Gitte) Hvem har lyst til at side i festudvalget? 

Ulla, Johanne, Hanne og Bodil vælges og Yvonne som personale. 

• Hund i Det Blå Hus? (Gitte) Gitte vil gerne have drøftelse. Johanne synes ikke der skal være 

dyr i huset. Der er fødevarekontrollen, og nogle er måske bange for hunde. Jytte vil gerne 

have sin hund med, og hun oplever at nogle brugere kan profitere af oplevelse med en hund. 



 

 

Der har været problemer med lopper. Det er lovligt at have hund i snor uden for huset, men 

ellers har dyr ikke adgang i huset. Yvonne udarbejder politik for dyr. 

• Styr på madplaner (Ditte) Ditte er træt af at der er sandwich og stjerneskud i hver uge. Der er 

styr på personaleressourcer nu, så der bliver lavet varm mad fremover. Madplaner hænges op 

i god tid. 

• Opvask om eftermiddagen (Doris/Sussie) Vi skal være bedre til at hjælpe hinanden med 

opvasken. Man skal sørge for at hælde kaffe ud af kopper. Hanne synes der ikke er plads i 

bageriet til opvasken. Morten sørger for at det bliver koordineret arbejdsmæssigt med 

bageriet. Sættes på til næste husmøde. 

• Købe frugt her (Annette) Kunne godt tænke sig, at man kunne købe frisk frugt i huset. Man 

skal huske at betale, siger Bodil. Jan synes ikke, at frugten behøves at skæres ud. 

Sodavandsordning fungerer fint. Vi bestemmer, at det prøves af som en forsøgsordning. 

• Isterninger i vandkande. Oplever at det er lunken vand der kommes i vandkander. 

Vandkander kan sættes i køleskab om morgenen. Eller man kan tage koldt vand direkte fra 

automaten. 

• Dagligdagen i huset (Yvonne) Det er vigtigt, at alle hjælper med de forskellige opgaver, 

ellers kan vi ikke få det til at hænge sammen. Det skal ikke være de sammen 2-3 personer der 

gør det. 

• Gavekasse. Alle er godt med. Vi har beholdning på ca. 800 kr. Vi har givet gaver til Jette og 

Gerda. 

• Nyt fra grupperne: Pakkeri, Bageri, Skilte, Værested, Ungegruppen 

Pakkeri. Har lavet sæbe og bideruller – det går godt – og haven ser fin ud. 

Bageri: Der er rygende travlt. De skal have 3-400 kuvertbrød af gangen. Der er pladsmangel. 

Hanne møde kl. 7.00 3 gange i ugen. Vi har udviklet nye flødekager. 

Skilte: Maskinen har været i stykker. Den kommer snart tilbage, så Carsten igen kan arbejde. 

Værestedet: Bodil synes, der har manglet personale siden Hanne er stoppet. Der har været 

for meget stress. Personalet er til rådighed for alle. I § 103 forventes man at kunne arbejde 

selvstændigt. Vi må hjælpe hinanden, når der mangler personaler. Gittes synes, vi skal være 

glade for det personale der er her, og vi gør vores ypperste for, at det hele hænger sammen. 

Jytte vil gerne have at personalet spørger, hvordan man har det, som fx Bente gør det. 

Ungegruppen. Intet. 

• Nyt fra BIFOS. BIFOS er flyttet ind på kontoret i receptionen i Det Blå Hus. Vi har været til 

3 stævner for nylig. Pr. 1. september er vi gået inden for i hallen om mandagen. 

• Nyt fra rejseforeningen. Vi tager på ferie i næste uge. Jette, Johanne og Margit kører derop 

søndag. Der er frokost, når vi kommer derop med bussen mandag. 

• Nyt fra Lokalrådet. Næste møde 4. oktober. Derefter møder: 1. november, 6. december. Det 

er kl. 10.30. 

• Nyt fra Brugerrådet. Der er møde 21. september i huset. 

• Nyt fra Handicaprådet. Der har været møde 10/8, hvor det bl.a. handlede om tilbagebetaling 

af beboeres egenbetaling ved ferie og udflugter. Næste møde er 12/9, hvor det handler om 

spareforslag til budget 2017. Daniel Stark afløser Peter, som er på ferie. 

• Nyt fra Aktivitetsudvalget. Hanne S. vil gerne invitere hen og se Dronninglund slotskirke. 

Der er stor interesse for det. Der vil være tur til sommerhuset i Blokhus. Vi skal melde os til 

ved Yvonne. 

• Nyt fra ledelsen. Intet nyt. 

 

 

 



 

 

• Eventuelt. 

a) Johanne har punkt vedr. rygning om personale, der ryger, kan være sammen med 

brugerne, når der ryges. Det er bestemt fra øverste sted i hele kommunen. Der kan 

formentlig ikke gives dispensation. Det tages op med Gitte. 

b) Der er NADA to gange om ugen, ellers kan man komme til Yvonne eller Bente og få 

en tid. 

c) Frivillige. Jens Christian skal på højskole, men han kommer tilbage. Bertel er i 

køkkenet om mandagen. 


