
Beboermøde torsdag d. 21. januar 2016
Forum: Beboermøde Langkærgård
Tid: Torsdag den 21. januar 2016
Sted: Stuen Langkærgård
Deltagere: Pernille, Lars, Susanne, Morten, Henrik, Flemming, Nina, Jan, Sara, Jonas, Linette og 
Tanja

Afbud: Søren og Karina
Mødeleder: Morten lej. nr. 1 (næste gang lej. nr. 2 osv……)
Referent: Tanja

Beboermøde Langkærgård

1. Påskefrokost – dato? – udvalget består af Sara, Jan og Lars. Udvalget holder møde torsdag den 3 
marts.
Datoen for påskefrokosten er 24 marts -skærtorsdag.

2. Forslag fra hygiejne udvalget, om at madplanen bliver ændret så der mandag er fjerkræ, tirsdag og 
onsdag mad fra klubben, torsdag fisk, lørdag og søndag er det valgfrit som det har været hele tiden. 
Dette er vedtaget og starter med det samme.

3. Der er forslag om at der bliver indbetalt et fast beløb på 150 kr. fra alle beboere. Dette dækker, 
sommerfest, julehygge arrangementet, julefrokost og nytårsaften. Dette betyder at der ikke skal 
indbetales hver gang der er fest. Nogle tænker ikke at beboerne skal betale for deres gæster, andre 
syntes det er en god ide at der er betalt for gæsterne. Det bliver en separat konto som kun bruges 
til dette formål, og der bliver lavet budgetter for hvert arrangement. Der er stemning for at dette 
bliver indført.

4. Nye dagsordner til møderne; de står frem over i beboermøde mappen. Hvor man skrive punkter på. 
Og møderne bliver på forskellige dage, så det ikke altid, er de samme der ikke kan deltage. Nina vil 
gerne være med til at skrive datoerne på kalenderen.

5. Ringe på min dør; Det er besluttet at den der oplever at der bliver ringet på går ud og ser hvem det 
er.

6. Der bliver spillet højt musik. Den konkrete situation bliver taget mellem dem det handler om. Alle 
kan godt acceptere at der ikke spilles høj musik, højt Tv og andre støjende aktiviteter efter kl. 22.




