
Beboermøde torsdag d. 13. august 2014
Til stede; Beboere: Henrik, Morten S., Anne Marie, Lars, Gertrud, Jan, Sara,

Personale: Janni, Linnete, Pernille A.

Ordstyrer; Linette. Referent; Pernille.

Gennemgang af ref. fra sidst;

- Der blev snakket om på sidste møde, at afkrydsningssedlen til aftensmad skulle gøres bredere. Dette er 
stadig et ønske.

- Vi skal huske at der er nedsat et festudvalg til Oktoberfesten, det er Henrik, Morten S., Jan og (personale-) 
Flemming. Jan laver en aftale med Flemming om at holde et møde.

- Udover det er referatet godkendt.

Sara og Jan vil gerne vide hvordan TV-boksen virker;

Sara har fået at vide, at man skal tænde med den lille fjernbetjening, og nogle gange kan hun så alligevel får 
det til at virke med den store, så hun er i tvivl.

Vi spørger om Morten Ulrik vil vise os hvordan det virker, og lave en lille brugsanvisning (evt. med billeder),  
som vi kan laminere og sætte inde i TV-stuen.

Man skal lukke døren, når man taler i telefon;

Henrik har et forslag om, at folk lukker deres dør til lejligheden, når de taler privat i tlf.

Sara synes, at man kan gå væk fra døren, hvis man ikke har lyst til at høre på folks samtaler.

Der er enighed om, at man går ind i sin lejlighed når man taler i tlf., og så kan folk lade være med at stå 
foran, hvis de ikke synes de vil høre på det.

Skænderier;

Henrik synes det er ubehageligt, når folk de råber i fællesrummene, fordi man godt kan blive bange. Vi 
snakker om, at man altid kan gå ind i sin lejlighed, hvis der er noget man ikke bryder sig om, og så hjælper 
personalet med at håndtere konflikterne.

Dyr i fællesrummene;

Henrik foreslår at når nogen kommer på besøg i huset, og har hunde med, så kan de blive ude i gangen, og 
så kan dem der har lyst til det, gå derud og hilse på dem.

Sara fortæller at hun er meget bange for små hunde. Hun bliver forskrækket når de gør, og fprtæller at hun 
får lyst til at græde. Gertrud synes at man skal tage hunde med ind i lejlighederne, så ikke der er nogen der 
bliver bange.

Vi snakker om, at man ikke skal gå og være bange i sit eget hjem. Personalet taler med de pårørende om, at 
de skal gå ind af den indgangsdør der er låst, og så enten ringe på eller ringe på hustelefonen, så der er 
nogen der kan lukke dem ind den vej. På den måde behøver man ikke at gå igennem stuen.

Dette er alle beboere enige om.



Vimpel til flagstangen;

Jan og Søren har et forslag om, at vimplen altid er oppe, når ikke flaget er hejst – 

dette er der bred enighed om.
At hjælpe hinanden;

Henrik synes at man skal hjælpe hinanden i bofællesskabet. Sara synes at vi alle sammen skal hjælpe alle, 
når der er nogen der er kede af det. Jan siger at han synes at man skal holde sig til punkterne når der er 
møde, og så kan man snakke om personlige ting efter mødet. Alle er enige om, at man skal være gode 
bofæller, så der bliver rart at være i bofælleskabet.

EVT.;

Jannie forslår, at vi på næste beboermøde skal huske at tale om Langkærgårds 10 års fødselsdag.

Der var god ro og orden og rigtig god stemning på mødet

Næste beboermøde er onsdag d. 29./10.-2014.


