Beboermøde torsdag d. 26. februar 2014
Tilstede: Henrik, Pernille, Jonas, Jan h, Sara, Søren, Lars, Gertrud, Flemming, Henrik, Morten,
Jonna og Jannie
• Valg af ordstyrer : Jonas
• Referant : Jannie
• Rettelser af kommentarer fra sidste møde
Pernille efterlyser kasser til billeder af personalet, som kan hænge under tavlen.
• Oktoberfest
Henrik vil gerne holde en oktoberfest med kål, store pølser, øl osv. Alle er meget enige om at dette er en
god ide, og personalet undersøger muligheden herfor. Festen er kun for beboerne i bofællesskabet, samt
deres kærester.
• 10 års fødselsdag
I år fylder Langkærgård 10 år, og Henrik foreslår at vi laver en reception. Dette forslag bakker Jonas op
omkring. De syntes begge at det er en god ide, at vi laver morgenmad – brunch med alt hvad der
dertilhører. Det er de personaler som er her på dagen, som i samarbejde med beboerne arrangerer dette.
• Morgenbrød
Mette og Henrik sover lidt længe i weekenderne, og er derfor lidt kede af, at der indimellem ikke er
morgenbrød til dem når de står op. Morgenbrød er kun om søndagen, og alle skal tænke over, at der skal
være nok til alle.
• Sommertur
Henrik har et ønske om, at der bliver arrangeret nogle ture ud af huset. Alle kommer med forslag om, hvor
de gerne vil hen. Af ideer var der: Bowling, Tivoli, Lalandia, Legoland, Tur til stranden, Zoo.
• Sove på sofaen
Henrik syntes ikke, at det er iorden at nogle sover på sofaen. Der bliver drøftet frem og tilbage, og der er
bred enighed om, at det er iorden at man ligger på sofaen. Om aftenen hvis der er mange der gerne vil se
tv, er det iorden at sige på en god måde at vedkommende som ligger på sofaen skal rejse sig.
• Kysse i fællesrummet
Henrik syntes det er irreterende, at der er nogen som kysser i fællesrummet. På kærlighedskurset lærte
kursisterne at man ikke skal kysse hele tiden, eftersom det kan få nogle til at føle sig udenfor. Man må
selvfølgelig kysse alt det man vil oppe i sin egen lejlighed.
Tak for et godt møde, hvor alle var deltagende og tonen god. Næste møde er onsdag d. 28. maj

