
Beboermøde torsdag d. 8. juli 2015
Beboermøde

Til stede: Henrik, Morten, Jan, Torben, Lars og Linette

1 Ordstyrer. Torben

2 Referent. Linette 

3 gennemgang af sidste møde, ingen rettelser. Referatet fra sidst er godkendt.

4 Computer højtaleren i stuen fungerer ikke ordenligt. Computeren er gammel, så måske hele computeren 
med højtaler skal måske udskiftes. Der er stemning for at gå videre med forslaget. Lars og Torben taler med 
Morten Ulrik om muligheden for en udskiftning.

5 Forslag til tørreplads udendørs til vasketøjet. Alle er enige om at det er en god ide. Henrik vil gerne tale 
med Morten Ulrik om det.

6 Forslag til at der afholdes en oktoberfest. Henrik foreslår at der nedsættes et udvalg. Personalet spørger, 
hvem der skal lave klar til festen og afholde den? Henrik mener at beboerne selv kan klare at pynte op og 
sørge for at der bliver bestil mad udefra. Jan foreslår at emnet tages op en aften, når alle er tilbage fra ferie.  
Så kan der bedre stikkes en finger i jorden og finde ud af om der er stemning. Torben foreslår, at en kan 
spørge i klubben om der evt. afholdes en oktoberfest der. Henrik vil gerne spørge dem.

7 Forslag om afholdelse af Loppemarked på Langkærgård. Det er besluttet at man kan få hjælp til at skrive 
sig på en stand nede i byen. Alternativt kan man sætte en lille bod ud til vejen.

8 Henrik vil gerne gøre opmærksom på at han fylder 40 år den 19.07.15 og vil gerne at alle ser opslaget 
med indbydelse.

9 Efterlysning. Henrik mangler en sort rejsetaske, har nogen set den?

10 Jan er ked af, at der er nogen der banker på hans dør om natten. Venligst IKKE forstyr Jan om natten. Vi 
har aftalt at man straks skal kontakte personalet, hvis man forstyrres om natten.

11 Der er forslag til indkøb at et ordenligt badebassin. Det gamle bassin er utæt og propperne er 
forsvundet. Der er fuld stemning for et nyt bassin. Forslag til at Pernille tager emnet op til Morten Ulrik.

Næste møde onsdag den 09.09.15

Tak for god ro og orden på et godt møde.




