
Beboermøde  31.10.2016.

Tilstede    : Mie, Lars, Flemming, Morten, Susanne, Jonas, Jan, Sara, Nina, Marianne 
og Bilal.
Fraværende: Søren, Henrik og Karina

Ordstyrer: Sara og Marianne
Referent  : Bilal

Dagsorden:

1. Julehygge:
Beboerne ønsker julehygge med de pårørende, Morten og Jan vil gerne være med i udvalget vedr. 
arrangementet.

2. Pakkekalender
Alle beboerne ønsker at pakkekalender bliver en realitet og at personalet køber gaverne. Beboerne laver en
ønskeliste hver især, med ønsker.

3. Nytårsaften: 
Udvalget for nytårsaften vil fra personalet være Lene, Linette og Marianne, og fra borgerne vil 
repræsentanterne være Mie og Jonas.
Der er blevet aftalt at kærester og venner gerne må komme med , men max en gæst og ikke mere end 
dette. 
De pårørende kommer og skåler med kl.18.00 og går igen derefter.

4. Økonoma
Henrik deltog ikke ved mødet, og da ingen andre kendte til punktet, blev det slettet.

5. Oktoberfest 
Vi sprang punktet over, da det var Henriks punkt og han ikke deltog.

6. Fjernsyn i fælles spisestuen:
Der ønskes ikke tv andre steder end i tv stuen, beboerne  kunne ikke se nogen grund til andet end det.

7. Ferie ønsker:
Udlandsferie, der blev snakket om nogle eksempler som Barcelona, Malta, Polen, Prag og Budapest. Men 
nogle af beboerne foretrækker udlandsturer med bus, da de ikke kan lide at flyve(Susanne og Jonas).
Ferie i indland, Sølund eller Karrebæksminde.
Vi tog en runde, for at høre alle, hvilken ønsker de har til næste års ferie. De personer som ikke var med til 
mødet, blev efterfølgende også hørt.

Flemming vil gerne i sommerhus med Claus eller ud at sejle.
Susanne vil gerne med Oslofærgen eller bustur til udlandet.
Morten vil gerne til Skagen.
Søren vil gerne til Polen eller Skagen.
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Henrik vil gerne til London, Sverige eller Italien hvor pizzaen bliver lavet siger Henrik.
Sara synes at Karrebæksminde, Skagen og Polen kunne være hyggeligt.
Nina vil gerne til Polen eller Berlin.
Jan kunne godt tænke sig at komme til Prag.
Lars vil gerne til Paris.
Mie vil gerne til Gran Canaria eller Barcelona.
Jonas vil gerne i sommerhus eller en bustur til udlandet.

Vi talte om, at der var kommet mange gode ønsker frem, og at vi desværre ikke kunne tilgodese dem alle 
pga. pris og lange distancer mv. men at personalet ville prøve at finde nogle gode tilbud ud fra ønskerne.  

8. Fotobøger
Der var ingen der kendte til punktet, men Sara fortæller, at hendes søster Lisbeth kunne lave fotobøger 
med mennesker og dyr i, hvis der var nogle der var interesseret i at se dem. 

9. Evt.
Der blev på beboermødet aftalt at man ikke kysser i alt for stor en grad i det offentlige på Langkærgård, 
fordi at andre beboer måske kunne blive kede af det over at de selv ikke har en at kysse med og vil blive 
triste af den grund.
 
Tak for idag, næste møde er d.14.december på en onsdag.
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