
Forum: Beboermøde Langkærgård

Tid: Torsdag d. 3. august 2017

Sted: Langkærgård

Deltagere: Søren, Sara, Jan, Henrik, Nina, Flemming, Mie, Susanne, Lene. 

Afbud: Karina, Lars, Jonas, Morten

Mødeleder:  Susanne

Referent: Lene

referat fra sidst: 
Ad punkt 2. Jan har talt med Morten U som siger at der er penge til 
nye borde. De skal bare findes og købes. 
ad punkt 3. Æggekoger. Er ikke købt endnu, men Morten U har aftalt 
med Mie at hun kan købe en.
ad. punkt 4: Vi venter på at Lars og Martin får lavet opslaget vdr. tur 
til fuglepark, når de vender retur fra ferie. 
ad. punkt 5. Lars kan ikke være mødeleder da han er på ferie. Susanne 
er det i stedet for.

Musikanlægget i stuen virker ikke. Der er ønske om et nyt så vi igen kan 
høre musik. Sara fortæller at det snart er på Ipad man skal høre 
musik og Henrik foreslår at man også kan høre musik på fjernsynet. 
Mie henvender sig til Morten og Martin og hører om de kan hjælp 
med en løsning.

Film om Langkærgård. Henrik foreslår at vi laver en fælles film om os på 
Langkærgård til YouTube. Den skal handle om hvordan det er at bo 
på Langkærgård. Henrik synes det kunne være sjovt og er sikker på at
Martin vil kunne hjælpe med at lave det. Alle de tilstedeværende synes
det lyder som en god og sjov og god ide og vil gerne være med til det. 
Henrik går videre med det til Martin.

Vande blomster. Vi skal huske at vande blomster, når Tina har ferie. Mie og
Jan fortæller at de er blevet vandet i forgårs og vi tjekker om de 
trænger igen i morgen. Det er et fælles ansvar at blomsterne bliver 
vandet.



Bar med Juice, gulerødder og agurker. Henrik foreslår at der, der hvor 
Computeren er, laves en bar med juice og grøntsager hver torsdag 
aften. Han foreslår at Jan kan stå for det. Jan siger, at det vil han 
gerne prøve om han kan. Vi snakker om, at det måske ikke er så godt 
at gøre det der hvor computeren står, men at det måske er bedre at 
gøre det ved buffeten i køkkenet. Jan og Lene kigger på det og 
forsøger at starte det op på næste torsdag.  

Døråbneren i opgangen. Døråbneren er gået i stykker og virker ikke. Den 
lukker ikke op som den skal. Kan den blive lavet meget snart, så den 
kommer til at virke igen? Vi snakker om at det er helt naturligt at 
tingene bliver slidt og skal laves ind imellem. Henrik snakker med 
Morten U om dette hurtigst muligt. 

evt. Sara kender et sted i Bogense der er lavet om så det er meget 
handicapvenligt feriested. Vi snakker om, at det er en god ide, at huske
på det, når vi skal beslutte ferie næste år.

Næste møde er d. 5/10-2017 kl. 17.00 og Lars er mødeleder. Tak for et 
dejligt og hyggeligt møde          
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