Forum:

Beboermøde

Tid:

Torsdag den 5.10.2017 kl. 17.00

Sted:

Langkærgård

Deltagere: Nina, Flemming, Susanne, Jonas, Søren, Jan, Sara, Mie, Henrik
Afbud:

Morten, Lars, Karina,

Mødeleder: Flemming
Referent:

Lene

Referat fra sidst:
Da Lars ikke deltager, er det Flemming der er mødeleder i dag. Så er det
Lars der er mødeleder næste gang.
Ad. punkt 2. Der er byttet om på musikanlæggene på første sal og stuen, så
nu burde det virke. Vi er dog i tvivl om det er DAB+ radioer. Er det ikke,
ønsker beboerne at der kigges på en anden løsning igen i forhold til radio og
musik i fællesrummene.
ad. punkt 3. Forslag om film om Langkærgård er trukket tilbage af
forslagsstilleren.

Sommerferie 2018: Beboerne ønske allerede nu at komme med ønsker til
ferieture næste år. Der er ønske om: Sankt Knudsborg i Bogense,
Lalandia, Sølund festival, sommerhustur, Nordjylland, Pejsegården, Der
er ønske om udlandsture, ned til varmen, Dublin, London,
Det nye internet. Der er nye koder til Internettet i huset og de hænger op
opslagstavlerne i stuen og på førstesal.
DVD maskine: Der er forslag om at der indkøbes en DVD maskine til det nye
fjersyn i spisestuen. Der er en imod og resten for at der indkøbes en
DVD afspiller til spisestuen. Det må meget gerne være samme slags som
den inde i TV stuen (Blue Ray). Søren følger op og hører Morten om det
kan lade sig gøre.
Langkærgårds 13 års fødselsdag. Der er forslag om at vi tager ud og spiser på
Langkærgårds fødselsdag d. 1/11. Der er stemning for at vi tager på den
kinesiske restaurant og spiser, som vi plejer. Jonas vil godt bestille bord
og være med til at lave et opslag med tilmelding.
Der er møde den 19/10 om førstesalen og hvad den skal bruges til i fremtiden.
Alle skal overveje at deltage, så de kan være med til at bestemme.
Oktoberfest: D. 27/10 er der oktoberfest hvor alle er velkomne. Husk at skrive
jer på så i bliver tilmeldt. Har man lyst kan man komme udklædt som
tyroler. Prisen er kr. 125 og det foregår i Galaksen.
Projekt Glad krop og sjæl. Lene orienterer om et nyt projekt Glad krop og
sjæl, som vil starte op om torsdage her på Langkærgård i nærmeste
fremtid. Mere info i postkasserne og på opslagstavlen meget snart.
Mange synes, at det var en rigtig god ide og det er selvfølgelig helt
frivilligt.
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Mallorca rejseholdet: Jan fortæller om at det rejsehold der har været på
Mallorca vil meget gerne invitere de øvrige beboere til spise sammen og
se billeder fra turen sammen på første salen. Der kommer opslag op så
snart det er blevet planlagt. Alle synes at det lyder som et rigtig hyggelig
og god ide.
evt.
Næste møde er 7/12-2017. Vi snakker om at mødetidspunktet tilpasses
julekalenderne i tv.

Side 3 af 3

