
Beboermøde torsdag d. 20. november 2013
Til stede; Lars, Gertrud, Susanne, Jan, Sara, Morten, Jonas, Flemming, Henrik, Pernille, Flemming(p), Line(p), 
Pernille(p).
Ordstyrer: Morten Smith
Referat: Pernille (p)

1. Morten Ulrik har skrevet punktet STRØM på, og det er en opfordring til at spare på strømmen inde i 
lejlighederne, da man så kan spare penge.

2. Pernille forslår, at alle hjælper til med madlavning og oprydning i weekenderne, hvilket alle synes er en 
god ide. Derudover aftaler vi, at vi prøver at tage tavlen med køkkentjans ned, og ser om det giver færre 
konflikter. Vi prøver det af indtil næste beboermøde.

3. Henrik forslår, at vi får en hjemmedags-tavle sat op, hvor der kunne være billeder af hvem der har 
hjemmedag og hvilken pædagog man har hjemmedag sammen med. Vi snakker om det, og bliver enige om, 
at det nok vil skabe mere forvirring, når man så ind i mellem er nødt til at lave tingene om.

4. Susanne spørger om der er regler for, om man skal blive inde i sin lejlighed hvis man er syg. Vi snakker 
om, at hvis man kaster op/har dårlig mave eller nyser og hoster hele tiden, så er det en god idé at spise 
inde hos sig selv, så man ikke smitter hinanden.

5. Susanne spørger om man må drikke sodavand i fællesrummene. Vi bliver enige om, at det må man gerne.

6. Henrik forslår at vi flytter akvariet op på første sal. Der bliver stemt om hvorvidt det skal flyttes, og der er 
stort flertal for, at det skal blive stående hvor det står.

7. Henrik forslår at vi får en lille hylde under ugetavlen, hvor der så kunne være kasser/kurve med 
billederne. De fleste synes det er en god idé, så vi spørger Morten Ulrik om der er penge til det. Sara forslår 
at vi laver et system så man skiftes til at lave tavlen, så det ikke er de samme der altid sætter ugen op, men 
vi bliver enige om, at det er bedre at aftale det fra weekend til weekend.

8. Susanne fortæller at hun oplever, at nogen spiser meget youghurt, og tømmer flere kartoner ad gangen. 
Vi har en lang snak om størrelsen af portioner, at man måske hsr tømt en karton for en lille sjat og derefter 
tager en ny, og at det er en god idé kun at spise én portion youghurt om morgenen, så der er nok til alle.

9. Henrik vil gerne opfordre til, at man ikke bagtaler hinanden hér i bofællesskabet. Vi snakker om, at det er 
bedre at sige det til folk selv, hvis der er noget man er utilfreds med.

10. Der skal laves et udvalg til årets nytårsfest. Henrik, Jan og Sara vil gerne være med i udvalget. Vi er enige 
om, at vi holder fast i vores tradition med, at de pårørende der har tid og lyst kommer og skåler kl.18.

Derudover må hver beboer invitere en gæst til resten af festen.

11. Der er et forslag til dem der skal arrangere julefrokost; at man kan lave pakkeleg (én pakke med hver,  
spille om dem med terning).

12. Der er en forespørgsel fra personalet, om hvilken mad folk kunne tænke sig til julefrokosten. Der er 
forslag om, at det bliver traditionel julefrokostmad; flæskesteg, rullepølse o.s.v. (koldt bord) til frokost, og 
så måske risengrød til aftensmad.



Evt.

* Jan Hansen vil gerne opfordre personalet til, at når de har hjemmedag med en beboer, så skal de også 
hjælpe beboeren.

* Pernille spørger hvem der skal være ordstyrer næste gang. vi kommer frem til, at Pernille er ordstyrer på 
næste beboermøde.

 Et godt møde med en god stemning


