
Referat fra husmøde d. 11/2 2015 

 
Ordstyrer: Ulla.    Referent: Peter 

 

Sang til næste gang 

”En enkel sang om frihed” 

 

Kaffeordning 

Der er stadig gratis morgenkaffe. Det vedtages, at man i værestedet, dvs. alle brugere også dem i § 

103, betaler 50 kr. månedligt for kaffe i en prøveperiode på to måneder. Der betales stadig 5 kr. for 

kage. Margit styrer kaffekassen. Det træder i kraft 1. februar 2015. Der sættes labels på kaffedåser, 

så man kan kende forskel. 

 

Gennemskuelighed og demokrati i forhold til lokalrådets midler (Ulla) 

Ulla siger, at det har været frustrerende, at vi ikke har kunnet få besked vedr. brug af de indtjente 

midler. Ulla fortsætter dog et år mere i lokalrådet. 

 

Madhold (Birthe) 

Der skal laves mad hver dag i Det Blå Hus. Birthe efterlyser flere brugere til madhold. Vi laver en 

madplan, hvor man kan melde sig til. Birthe må hjælpe hele dagen. Ulla melder sig til madhold om 

tirsdagen. Maden skal laves i det lille køkken, så bageriet kan bruge det store køkken. Prisen bliver 

35 kr. for maden. 

 

Gavekasse (Ulla) 

Kan man gøre det mere synligt, at der er en gavekasse for brugerne. Man kan skrive det på 

huskeliste til nye borgere. Det kan også være på som fast punkt til dagsorden til husmøde. Det er 

Hanne og Doris, der administrerer gavekassen. Hanne spørger vedr. medlemskab, når der kommer 

nye brugere. Prisen er 20 kr. månedlig. 

 

Kommentarer nye vedtægter brugerrådet 

Man bør tage højde for det i nye vedtægter, hvis huset på et tidspunkt deles. 

 

Handsker på når der laves morgenmad 

Siges til Charlotte og Jørgen, der kommer om morgenen. 

 

Nyt fra grupperne. 

Pakkeri: Vi har fået startet godt op. Der er sat hylder op og lavet struktur. Vi laver det vi plejer. Vi 

står i standby med hensyn til bøger. Fredag d. 13/3 bliver der møde om pakkeri og § 103. Det 

skrives på Facebook 

Skilte: Carsten er her ikke. Der er travlt. 

Bageriet: Der er travlt. En del bestillinger. Man kan købe tapas på cafe Kox. 

 

Nyt fra BIFOS. 

Der er ferielukket i uge 8. Arne opfordrer til at komme og se. Der er mange unge med. Der er 

generalforsamling d. 25. februar på Hedebo. 

 

 

 



Nyt fra lokalrådet. 

Der er ved at blive lavet liste vedr. at tage imod nye borgere. Der vil blive en oversigt over 

personale ved indgangen. Man kan lave flyer over aktiviteter i huset. Det lægges som et redigerbart 

dokument, så man kan ændre i det efterhånden som der kommer nyt til. 

 

Nyt fra brugerrådet 

Sundhedsfremme har været oppe. Der er frustration i Dronninglund over den nye situation. Margit 

fra Dronninglund blev formand. Opfordring til at bruge handicaprådet. 

 

Nyt fra Handicaprådet. 
Peter læser op af referat, se vedlagt dokument. I forhold til sundhedsfremme så foreslår Ulrik, at man kunne 

have lægetjek af brugerne i forhold til livstilssygdomme. Der er møde næste gang i handicaprådet tirsdag d. 

3. marts kl. 10.00. Hele referatet kan læses på kommunens hjemmeside. 

 

Nyt fra aktivitetsudvalget. 

Der er forårsfest d. 27. marts. Sverigestur og Norgestur. Bowlingaften. Verden ser anderledes ud nu 

der er værested hele dagen. Ole har tilbud om maling og coaching. Kurser med AOF. Lægge flyer 

på Facebook. 

 

Nyt fra ledelsen. 

Der er AOF undervisning i uge 9 i dansk og matematik på tirsdage. 

Alkoholpolitik. Der kom en i huset, der var beruset. Hanne synes, det er forkert, at berusede 

personer kan være her. Ved fester og fredag aften kan man få 1-2 genstande. Man kan ikke være det 

bekendt over for dem, der ikke må drikke. Personalet skal tage hånd om det. 

Mødestedet lukker. 1. marts skal de være selvkørende med frivillige. Hanne bliver en dag i ugen i 

tre måneder. De frivillige er motiverede. Brugerne i Dronninglund kan tage bussen til Brønderslev 

for 20 kr. 

Værestedet Det Blå Hus. Der er værested hele dagen. Der skal laves mad hver dag. Der kan fx blive 

ture i svømmehallen med saunagus og naturture. Der skal være et væresteds råd. Der skal tænkes 

frivillige ind. Der skal være fysisk adskillelse mellem § 103 og værestedet. 

Der skal oprettes en ungegruppe en dag om ugen med aldersgrænse på 35 år. 

Der skal være samarbejde med jobcenteret omkring borgere til § 103. 

 

Evt.:  

a) Vi samler ind til kaffekasse i dag. Evt. gæstekasse. 

b) Tidspunkt til husmøde om onsdagen 13.00 er fint. 

c) Har mødet været OK? Ja! 

  



Uddrag af referat fra handicaprådet 21.1.2015 

 

Besøg af borgmester 

Borgmesteren deltager på mødet til en kort drøftelse af det fremtidige samarbejdes form og indhold. 

Der skal være fokus på at få en god dialog. Det betyder ikke, at parterne altid skal være enige. 

Næstformanden har anmodet om, at de handicapmæssige forhold fast er på udvalgenes dagsordener. 

 

Sundhedsfremme inden for det specialiserede voksenområde 

Brønderslev Kommune har gennem de senere år haft øget fokus på sundhedsfremme og forebyggelse inden for det 

specialiserede voksenområde og har siden 1. juni 2013 haft ansat en sundhedskoordinator til at stå i spidsen for dette 

arbejdet. 

Formålet med indsatsen var at: 

 Igangsætte processer, der skaber ændringer af hverdagskulturen, således at det brede sundhedsbegreb 

bliver en integreret del af personalets og borgernes tankegang, handling og arbejde. 

 Holde liv i forandringer og synliggøre disse. 

 Arbejde strategisk med at nedbringe overdødeligheden og den højere frekvens af livsstilssygdomme i 

forhold til den øvrige befolkning. 

 

Aktiviteter i socialpsykiatrien 

 Aktivitetskasse og inspiration til borgere og medarbejdere i opgangsfællesskaberne Thorvaldsensvej i 

efteråret 2013 med henblik på at øge den fysiske aktivitet hos borgerne. 

 Udarbejdelse af projektbeskrivelse og ansøgning til satspuljemidler for ”Fremtidens idræt, bevægelse 

og sundhed for borgere tilknyttet Socialpsykiatrien i Brønderslev Kommune”. Man har fået afslag på 

ansøgningen. 

 

Evt. 

Udvalgsformand for SSU præcisere at madordningen i Det Blå Hus ikke er ophørt. 

 


