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1. oktoberfest

Henrik, Morten S. Jan og personale Flemming sidder i festudvalget og arrangere en oktoberfest.

2. Madseddel

Susanne vil gerne have at man ikke sætter kryds for andre. Måske vi kunne gøre madsedlen bredere så det 
er, nemmer at skrive rigtigt. Vi skal huske at få sat kryds om vi spiser med eller ej.

3. Fødselsdagen

Henrik ønsker ikke at stå for fødselsdagskassen mere, og hører om der er nogle beboere som vil overtage 
ansvaret. Der er ikke nogle af dem som er til mødet der ønsker det. Hvis nogle af de beboere som ikke er 
tilstede ønsker at overtage fødselsdagskassen, kan de henvende sig til personalet. Ellers har personalet 
fødselsdagskassen stående.

4. Indkøb af flere spil til pc

Susanne fortæller at man kan købe billige spil i genbrugen. Rune fortæller at man kan finde gratis spil på 
pc’en. Rune er i tvivl om pc’en i stuen kan trække store spil, hvis man køber. Rune vil gerne hjælpe med at 
finde nogle gode spil som er gratis.

Søren minder personalet om at de skal huske at slukke pc’erne oven på, når de går i seng.

Lars siger at pc’en i stuen er meget langsom.

5. Aftensmad kl. 18.30

Gertrud foreslår at vi prøver at spise aftensmad kl. 18.30 i stedet for kl. 18.00?

Der var forskellige tanker omkring hvad der er bedst kl. 18 eller 18.30!

Beboerne stemte om tidspunkterne og det blev 4 for og 4 imod ændringen

Vi kom med flere tanker omkring hvad der var godt og dårligt ved de forskellige tidspunkter og stemte så 
igen. Det blev så nu 5 for kl. 18.00 og 4 for kl. 18.30

Der blev gjort opmærksom på at man altid selv kan bestemmer hvornår man spiser, og hvor man spiser, og 
med hvem.

6. Tørretumbler



Vi skal alle huske at hvis man tager andres tøj ud af vaskemaskinen, så skal man putte det i de hvide kurve 
og IKKE i tørretumbleren.

7. Ny computer til fællesrummet

Morten Schmidt fortæller at computeren i fællesrummet er meget langsom. Han har snakket med Morten 
Ulrik om der er råd til en ny og det var derJ

8. Morten Schmidt foreslår om dem som slår græsset vil have en havetraktor til at slå græsset så det 
er nemmer.

Vi aftalte at vi undersøger om dem som slår græsset syntes de har brug for sådanne en traktor, inden vi 
undersøger hvor den skal stå og om der er råd til det.

Henrik forslår om måske Gartnerholdet i Lynghuset kunne stå for det.

9. Henrik spørger om der er nogen som vil flytte køkkendag med ham? Henrik har køkkendag om 
mandagen!

Der var ikke nogen af de tilstedeværende som kunne eller ville bytte dag. Hvis nogle af dem som ikke er til  
stede som gerne vil bytte, så kontakt Henrik.

1. Når bofælleskabet bliver 10 år ønsker beboerne at holde en reception med brunch!

Til sidst snakkede vi om hvordan vi godt kunne tænke os vi var over for hinanden, i forhold til de opgaver 
som skal løses i huset.

-          Man skal ikke blande sig i hvad de andre gør og ikke gør

-          Man skal ikke være politi over for hinanden




