
Beboer møde torsdag d. 14. april 2016

Forum: Beboermøde

Tid: Torsdag den 14./4.-2016 kl. 17-18

Sted: Langkærgård

Deltagere: Henrik, Lars, Nina, Pernille V, Jan, Sara, Flemming J, Jonas, 
Morten S, Lene og Pernille A.

Afbud: Søren, Karina, Susanne

Mødeleder: Henrik

Referent: Pernille A.

Ref. fra sidste møde – blev læst op og godkendt.

2. Evaluering af den nye madplan – hvordan synes vi det 
fungerer, at der ikke er fast madplan?
Der bliver givet udtryk for fuld tilfredshed med den nye plan – det er dejligt med nye retter.

3. En enkelt beboer synes det er ærgerligt, når der nogen 
gange ikke er rester fra aftensmaden, tilbage til frokost næste 
dag. Vi snakker om, at det er heldigt hvis der er noget tilbage, 
men at det ikke er noget man kan regne med.
4. Der er forslag om, at der kunne trænge til at blive malet nede i fællesstuen og evt. købes nye gardiner.

Der er stemning for, at der bliver malet, og vi bliver enige om, at hvis det kan lade sig gøre at finde penge til  
det, så vælges der på næste beboermøde en lille gruppe på 2 beboere, der kan være med til at vælge.

Der kommer også et forslag om, at der kan købes nogle nye blomster.

5. Der er forslag om at købe et elektronisk dartspil, så man kunne lave en dartklub i huset. Der er ikke 
umiddelbart stemning for forslaget.



6. Der er en beboer der giver udtryk for et ønske om, at der oftere bliver serveret aftensmad i skåle på 
bordene, i stedet for at servere som buffet.

Vi aftaler at maden de fleste dage kommer ud på bordene, og de dage hvor det giver mening (f.eks. når der 
er suppe på menuen), så kan vi servere på buffet eller komme rundt med gryden på rullebord.

7. Det bliver vendt, at der er et ønske om en vejledning til at bruge tv´et i stuen. Personalet kan fortælle, at  
Anette har lovet at lave en sådan. Vi kan se i ref. fra sidste møde, at Søren gerne vil være med til at lave 
den.

8. Der er et forslag om, at hvis man spiser slik i fællesrummet, så skal man dele med de andre.

Der er ikke stemning for at lave en regel om det, men vi snakker om, at man kan opfordre til, at hvis man 
har meget slik, så kan man byde. Ellers er det også altid en mulighed, at man selv kan spørge, om man må 
bede om et stykke slik.

9. Mobil forbudt-skiltet i tv-stuen.

Der er forslag om, at pille skiltet ned, så det ikke længere er forbudt at tale i mobil hvis man f.eks. sidder i  
stuen alene. Vi aftaler at skiltet pilles ned, og at vi selvfølgelig alle sammen stadig skal huske at tage hensyn, 
og gå ud hvis vi generer andre ved at tale i tlf.

10. Afskærmning i køkkenet.

Lene informerer om, at de bånd som er mulige at ”trække for” ude i køkkenet, er en mulighed for at få ro 
og fred til at arbejde med maden, hvis man har brug for at der ikke er en masse folk i køkkenet, mens man 
er i gang.

Evt.

Lene opfordrer til, at alle så småt begynder at tænke på, hvad der kunne være af idéer til ture, når vi skal til  
Jylland.
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