
Beboermøde torsdag d. 17. maj 2016
Ordstyre: Sara og Marianne

Referant: Marianne

Tilstede: Lars, Susanne, Flemming, Morten, Henrik, Sara, Linette, Annette og Marianne

Dagsorden:

1.   Sankt Hans d. 23. juni 2016  

Alle besluttede at der skal afholdes Skt. Hans på Langkærgård med bål omme i haven. 

Der var ønsker om, hotdog og sparribs på grill, hvis vejret tillader det. Når Bålet tændes, 
skal der synges midsommervisen og ristes skumfiduser.

Sara, Lars, Morten og Henrik meldte sig til at deltage i indkøb, borddækning og madlavning.

Morten og Linette printer sange ud til alle.

2. Sommerfest / Furesø fester  

Jonas meldte sig til, at lave invitationer sammen med Marianne til den kommende 
sommerfest i august.

Henrik meldte sig til at deltage i Furesø udvalget.

3. Påskefrokost  



Det blev vedtaget at næste års påskefrokost kommer til at ligge på skær torsdag i stedet for 2. 
påskedag. Dette fordi, der var mange der kom hjem fra påskeferie denne dag og var trætte og 
skulle pakke ud.

4.  Udvalg til istandsættelse af dagligdagsstuen

Jonas og Henrik meldte sig til dette udvalg.

5.   Varmt vand i bruseren  

Der er flere der oplever, at det er svært, at regulere vandet når man er i bad, specielt hvis 
der er andre der bruger det varme vand. Henrik meldte sig til at spørge Morten-Ulrik om 
der er noget der kan gøres ved det.

6.   Sjatter i kartoner

Der er mange åbne kartoner i køleskabet med små sjatter i, feks. mælk, yoghurt, remoulade 
m.m. Alle var enige i, at man skal huske at bruge de åbne kartoner færdig, inden man åbner en 
ny karton.

7.   Gasgrill

Når der er penge til det, ønsker beboerne sig en gasgrill og et nyt fjernsyn til fælles stuen. Vi 
stemte om, hvilken en af ønskerne der skulle prioriteres først. Gasgrillen fik 5 stemmer og 
fjernsynet 2 stemmer. Vi skal ikke købe en gasgrill af mærket Char-broil, da denne har fået 
dårlige anbefalinger.

8.   DVD-maskine

Dvd-maskinen i stuen virker ikke, når og hvis der skal købes en ny, er en Blue ray fra Phillips et 
ønske

9. Sundt/usundt mad  



Der var flere som var kede af, når andre kommenterede på det man spiser, også selvom de 
gør det i en god mening. 

Alle var enige om, at man ikke skulle blande sig i de andres madvaner, men holder sig til 
sine egne. Der er nogen beboere som har bedt om hjælp og støtte i forhold til deres kost, 
og de har brug for, at det kun er personalet der støtter dem.  

10.Vaske tøj på hjemmedage

Der var ønsker om, at man kunne få lov at være først til vaskemaskinerne, når man havde 
hjemmedage. Personalet sagde, at det var svært, da der er flere der har hjemmedage på 
samme dag. Der må vaskes når der er ledigt, og man er også altid velkommen til at vaske på 
andre dage end på sin hjemmedage, feks. er der ofte ledigt om aftenen. 

11Evt. Højt musik/tv  

Alle opfordres til at tage hensyn til hinanden og skrue ned for radio og tv om aftenen. Dette 
også for at undgå, at der bliver ringet på døren, når de andre synes at man larmer.  




