
Forum: Beboermøde

Tid: Tirsdag den 7./2.-2017 kl. 17.00

Sted: Langkærgård

Deltagere: Søren, Jonas, Karina, Henrik, Mie, Lars, Flemming

Afbud: Nina, Susanne, Morten, Jan, Sara

Mødeleder:  Tanja og Henrik

Referent:  Pernille

Computertavlen – man må gerne bruge den, og vi skal hjælpe hinanden.
Det er blevet sat på dagsordenen, fordi der er nogen der oplever at andre bliver 
sure, når man trykker sig rundt på skærmen nede i fælles rummet. 
Vi snakker om, at der nogle gange kan være nogen der bliver ærgerlige, når de 
gerne vil se på mødeplanen, og de så ikke kan finde hen til den, fordi der er 
bladret hen på andre sider. Vi kan alle prøve at huske at stille den tilbage på 
skemaet, men ellers kan man altid spørge hinanden eller personalet. Alle må 
gerne bruge den, og man ødelægger den ikke ved at bladre rundt på siderne.

Færre billeder på tavlen – vaskekælderen.
Der er nogen der synes at der er for mange billeder på tavlen nede i 
vaskekælderen. Skal vi fjerne nogle af billederne, eller anskaffe en større tavle?
Der er et forslag om at lave æsker til billederne, lidt ligesom dem vi før havde af
personalerne til den store tavle. Der er også et forslag om at hænge en slags 
tørresnor op, som man kunne hænge billederne fast på med klemmer. Der bliver
aftalt at Mie og Henrik går videre med forslagene til Morten, og snakker med 
ham om hvad der kan lade sige gøre og om der er penge til indkøb af æsker eller
lignende (det kan også være at vi har en større tavle stående et sted, og evt. kan 
æskerne fra personalebillederne genbruges, .hvis de er i huset stadigvæk).
Til en start fjerner man hver især, hvis man har mange billeder hængende 
dernede – vi aftaler at man max skal have 4 billeder dernede, til en evt. anden 
løsning findes.

Afstemning om atlasset (det store verdenskort der hænger i fællesrummet).
Der er en der har et forslag om, at det store verdenskort nede ved spisebordet 
skal tages ned, så der i stedet kunne komme noget andet op.
Der bliver lavet en afstemning - der er 1 der synes at det skal tages ned, og 4 der
synes det skal blive. Der er således ikke stemning for at fjerne det.



4. EVT.  

Der er en beboer der kan fortælle, at rengøringen kommer mandag eller tirsdag i
næste uge, for at polere gulvene i gangene.

Tak for et godt møde

Næste møde er torsdag d.30./3.-2017, kl.17.00
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