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Ordstyre: Marianne

Referent: Nandika

Tilstede: Jan, Henrik, Jonas, Pernille, Flemming, Nina, Sara, Nandika og Marianne

1.Beboer ferie

• Danmarks ferie:
Alle ved mødet synes at det kunne være sjovt, at prøve en Jyllandstur hvor alle var med, så der var 
mulighed for, at holde flere slags ferier i en. Beboerne ønskede en jyllandsferie hvor det var muligt, at dele 
den op så der var flere interesser der kunne vare tages som f.eks. Sølunds festival, Tysklandstur, legoland, 
besøge KZ-lejr, shopping mv. Vi talte om, at for at kunne opfylde så mange som muligt af ønskerne, 
krævede det mange tilmeldinger, da personale normering og flere busser var afhængig af deltager antal.

Udlands ferie

Hvis der skulle tilbydes en udlandsferie, var der ønsker om Malta, Polen, Tyrkiet (svømme med delfiner) 
Gran Canarie.

Alle ved bordet ville dog helst prøve en Jyllandstur, hvor alle kunne deltage og bo sammen, men alligevel 
have forskellig ferier.

2. Nytårsaften

Alle ville gerne fastholde traditionen om, at invitere de pårørende kl. 18 nytårsaften. Der blev nedsat et 
nytårsudvalg bestående af: Pernille og Jonas. Der var forslag om at leje en jukebox op til 1.sal. Vi talte om, 
at det var en god ide, men at de skulle vide at det ville komme til at koste ekstra og ellers var der jo også 
den mulighed, at vi kunne spille musik på stor skærm oppe på første sal, det er gratis.

3. Julefrokost for beboere d. 13/12

Alle synes det er en god ide, og ville gerne have traditionel julefrokost bord. Der var forslag om julebanko. 
Der blev nedsat et julefrokost udvalg- Pernille og Jonas.

4.Jule hygge med de pårørende

Alle har tilmeldt sig og var glade for ideen med at sætte nelliker i appelsiner, da de er flotte og dufter godt.  
Der var også flere der sagde, at de var glade for det, da juleklip kan være svært for nogen. Vi aftalte, at vi  
også satte klippe ting frem, hvis der var nogle der havde lyst til at lave det. Lars, Jan og Pernille ville gerne 
hjælpe med at indkøbe, dække bord og hvad der ellers skulle laves på dagen.

5.Pakkekalender og gavekassen



Alle ville gerne deltage i pakkekalenderen, alle havde købt gave undtagen Jan, Sara og Pernille. Det er 
skrevet ind på deres hjemmedag, så de husker at få købt.

Derudover var der forslag fra personalet om beboerne var interesseret i at betale 50 kr. hver og så kunne 
personalet købe gaverne til næste år, så ingen vidste hvad der var i gaverne. Det ville alle gerne være med 
til, og der var forslag om, at hæve beløbet i beboergave kassen til 150,-kr så den både kunne dække 100,-kr 
til beboergaver og 50,-kr til gavekalenderen til jul. Vi vedtog at gøre det, og at alle betalte til gavekassen d.  
13/12 til julefrokosten, så alle pengene var i hus til det nye år skulle starte.

Derudover vil vi spørge Claus om han vil købe nogle kroge som pakkekalenderen kan hænges op på.

6.Det sociale tilsyn

Der kommer socialt tilsyn på mandag og vi talte om, hvad det er for noget. Pernille og Lars ville gerne melde 
sig til at tale med dem på mandag og vil bede om fri på deres arbejde.

7.Tv-stuen

Det var oppe, at der er mange beboer og personaler der ikke kan finde ud af at betjene boksen når de skal 
se fjernesyn. Det var et ønske, at der kom en vejledning op, hvor alle både kan læse og se på billeder af 
hvordan man skal betjene den korrekt for at kunne se fjernsyn og video. Der var forslag om, at Søren 
sammen med en personale kunne lave sådan en vejledning, da Søren er rigtig god til det.

8.Tavle over computer.

Lars havde et ønske om, at tavlen over computeren blev sat højere op, så den hang over computeren. 
Derudover synes han også at tavlen roder rigtig meget. Henrik var bekymret for, om alle så kunne nå tavlen, 
hvis den kom højere op. Vi kom frem til, at vi vil spørge Claus om han vil hænge den højere op, og hvis man 
ikke kan nå, så spørger man en der er høj nok eller tager en stol at stå på, så man kan nå. Derudover, ville  
Lars gerne være ansvarlig for at holde tavlen hyggelig og ordentlig sammen med en personale. Det blev 
vedtaget, at det kunne ske på hans hjemmedag og skal skrives ind i hans hjemmedagsbeskrivelse.

9.Husregler

Vi læste alle husreglerne op, og gennemgik hvilken der skulle fastholdes og hvilke der skulle ændres elelr 
fjernes.

• Fællesrummene er "skæld-ud-fri-zone
• Alle skal tale i en sober tone indbyrdes og evt. konflikter eller højlydte diskussioner tages ikke i 

fællesrummene.
• Alle rydder op efter sig selv og er ansvarlige for at holde fællesrummene pæne og hyggelige.
• Der smøres ikke madpakker før aftenmaden er ryddet op.
• Tv og musikanlæg skal slukkes under spisning, hvis en beboer ønsker det.
• Udluftning skal ske under hensyn til de andre personer i fællesrummene, dog er det vigtigt at der 

bliver luftet ud mindst 5 min. en gang om dagen, her kan man evt. tage en trøje på eller gå ind til sig 
selv, hvis de genere.

• Det er forbudt at opholde sig i fællesrummene og gangene nøgen eller kun i undertøj.
• Dyr er velkommen dog ikke i køkkenet af hensyn til hygiejnen.
• Det aftales indbyrdes imellem beboerne, hvad der skal ses i tv i fælles stuen.



• Hver beboer indbetaler 150,-kr om året til beboer gavekassen i december måned. Dette beløb skal 
dække 100,-kr til fødselsdagsgaver beboerne imellem og 50,- kr til 2x gaveá25,-kr til gave 
kalenderen i julen.


