
Forum: Beboermøde Langkærgård

Tid: Torsdag d. 30.3.17

Sted: Langkærgård

Deltagere: Nina, Henrik, Susanne, Morten, Lars, Sara, Jan, Flemming, Mie, 
Jonas, Lene og Camilla

Afbud: Søren, Karina

Mødeleder:  Lene og Sara

Referent: Camilla

1. Referatet fra sidste møde, 7. februar, læses op.
2. Problemet omkring de mange billeder på tavlen i vaskekælderen, er der 

fundet en løsning på. Billederne hænger nu samlet med klemmer.
3. Dagsordenen læses op:

Punkt 1: besøg af pårørende hver 3. måned en søndag til 
eftermiddagskaffe? Der vil vi kunne hilse på jer og hinanden, I skal 
beslutte om det er noget I ønsker. Der enighed om, at dette prøves af, 
det kan altid laves om igen. Der er enighed om, at det er personalet, der 
står for invitationerne.
Punkt 2: Mie brunch – Mie spørger hvem der har lyst til at gå ud og 
spise brunch, Brunch og Bowling 99,- der er enighed om, at der skal 
laves en tur. Vi hører Martin om det kan lægges i skemaet.  Turen kan 
sagtens blive med kærester.
Punkt 3: Ikke ringe på døren ved mad (Henrik) alle beboere ønsker at 
der bliver ringet på deres dør, når der er mad. Sarah ønsker dog ikke at 
der ringes på hendes.
Punkt 4: skal borde og stole friskes op eller skal der købes nye? Der 
aftales at Morten Ulrik kontaktes ift. økonomi. Der er enighed om, at 
det er vigtigst med nye borde og at stolene blot kan friskes op, evt. ved 
slibning og nye sæder evt i nye farver
Punkt 5: Stuen skal friskes op. skal billederne af tidligere beboere 
fjernes eller beholdes? alle stemmer for, at beholde billederne på 
væggene. Skal der flere og nye billeder op? Skal der males i tv-stuen? 
Vi holder afstemning og der forslås gul: (3 stemmer)  grøn: (2 
stemmer), hvid: (1 stemmer) eller lyseblå: (4 stemmer), Det giver et 
flertal for lyseblå, hvis dette kan lade sig gøre. Vi går videre med ønsket
til Morten Ulrik. Det foreslås at Morten Ulrik skaffer et farvekort med 
lyseblå nuancer, der kan kigges på til næste møde.

Punkt 6: Skal vi købe en juicemaskine. Personalet foreslår beboerne at 
købe en juicemaskine, så vi kan lave sunde og lækre juices. Så vil det 



være muligt at drikke sine grøntsager og frugt, så det optages bedre i 
kroppen. Det er meget sundt og det kan stabilisere blodsukkeret, så man
ikke har lyst til søde sager hele tiden. Der kan laves en opskrift-bog 
med de juices, beboerne bedst kan lide. Der er stor enighed om, at der 
skal indkøbes en juicemaskine og enighed om opskriftbogen. Tina vil 
gerne bestille og hjælpe med indkøb af det nødvendige frugt og grønt
Punkt 7: Er der nogen der vil hjælpe Lars med at passe Messi, når han 
er på påskeferie hos Mette d. 11.-14. april? Personalet vil gerne hjælpe 
den der har lyst til at passe katten. Jonas og Jan vil gerne overveje det. 
Hvis Susanne er hjemme, vil hun gerne passe Messi. 

Evt.:

Beboerne glæder sig til at der kommer opslag op om ferie. 

Flemming informerer om, at det er blevet sommertid og borde og stole 
er sat op foran bodegaen. 

Sara ønsker sig oftere besøg i sin lejlighed også af andre beboere end 
Jan. Personalet opfordrer hende til at invitere dem hun har lyst til at få 
besøg af.

Nina fortæller at hun glæder sig til sin fødselsdag 4/7

Jan minder om at næste møde er d. 8.6-17 kl 17.  

Karina og Nina tilbydes at være ordstyrer ved næste møde

Tak, for god ro og orden 
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