
Beboermøde torsdag d. 29. oktober 2014
Tilstede: Søren, Anne Marie, Gertrud, Lars, Morten, Henrik, Sara, Jan, Pernille, Flemming, Linette, Tanja og 
Bo.

Ordstyrer: Linette

Referent: Bo

Der blev snakket lidt om nogle punkter fra sidste beboermøde:

Personalet skal sørge for at få lavet madsedlen på køleskabet større. Henrik spørger Morten Ulrik om han 
kan lave en brugsanvisning som viser hvordan man tænder TV’et.

Punkter fra dette møde:

Husk at rydde op efter dig – Af Henrik

Henrik mindede om at det er vigtigt at vi alle hjælpes ad med at holde orden i køkkenet.

 Indkøb af gæsteseng – Af Gertrud & Lars

Efter at have talt om dette, fortalte Pernille at hun mener der er indkøb en gæsteseng som står i kælderen.

Beboerne med ved nyansættelser – Af Henrik

Henrik foreslår at beboerne skal være med når der afholdes samtaler med nye medarbejdere. Henrik kunne 
godt tænke sig at beboerne har noget at skulle have sagt i denne sammenhæng. Der blev stemt og forslaget 
blev vedtaget med 5 stemmer for og 4 imod. Personalet sørger for at bringe forslaget videre.

Beboerferie – Af Gertrud, Jan, Morten & Sara

Punktet blev drøftet livligt. Sara kunne godt tænke sig at alle tog med på en årlig ferie. Henrik mener stadig 
der skal være 2. Det blev nævnt at prisen er vigtig for mange. Personalet fortalte at hvis der er tale om 
fællesferie for alle, vil det helt sikkert være i Danmark. Der blev stemt – 7 stemte for 2 årlige ferier og 1 
stemte for en fællesferie for alle.

Underbukser i fællesrummet – Af Henrik

Henrik bad om at alle tager hensyn og ikke færdes i fællesrummet kun iført underbukser. Snakken gik frem 
og tilbage. Fælles accept af at man gerne må være i fællesrummet hvis man har natkjole eller badekåbe på.

6. Ikke forstyrre på hjemmedag – Af Henrik

Henrik vil gerne have en regel om at man ikke kan blive forstyrret når man har hjemmedag. Tanja 
forklarede at personalet er nødt til at prioritere hvilke opgaver der er vigtigst og at det kan blive nødvendigt 
at hjælpe andre selv om man er i gang med hjemmedag.

7. Pakkekalender til jul – Af Lars

Lars vil meget gerne have at der igen i år er pakkekalender. Der blev afholdt afstemning om hvor meget 
gaverne må koste – 6 stemte for 25 kr./pakke – 4 stemte for 50 kr./pakke.



8. Tag hensyn i fællesrummet – Af Pernille

Pernille synes det er irriterende hvis der bliver kysset og krammet for meget i fællesrummet. Sara tog ordet 
og der blev talt om hvor meget og hvor lidt kærester kysser. Sara og Jan lovede at tænke over ikke at kysse 
for meget i fællesrummet. Andre kærestepar skal selvfølgelig også huske det.

9. Nye opvaskemaskiner – Af Sara

Sara mener at de nuværende maskiner er slidt og bør udskiftes. Det blev diskuteret og vi blev enige om at 
Jonas spørger Morten Ulrik om det er ved at være tid til at udskifte opvaskemaskinerne.

1. Alle – 

Husk at tale pænt til hinanden – Husk at være søde ved hinanden – Tal med personalet hvis der opstår 
problemer som I ønsker hjælp til at løse.

Tak for god ro og orden!

Næste beboermøde bliver den 10. december 2014 – kl. 17.00


