
Forum: Beboermøde Langkærgård

Tid: Mandag d. 3/6-2019

Sted: Langkærgård

Deltagere: Nina, Henrik, Susanne, Morten, Sara, Jan, Flemming, Mie og 
Jonas

Afbud: Søren, Karina, Lars

Mødeleder: Susanne og Malene

Referent: Cecilie

1. Referatet fra sidste er gennemgået og godkendt

2. Der er et ønske om at komme ud og prøve at køre limousine. Vi har 
snakket om at det koster mange penge, og at man måske kunne gøre det
i forbindelse med Langkærgårds fødselsdag. Der er stemning for turen 
hos samtlige beboer. Susanne, Mie og Morten står for at spørge Morten 
Ulrik og lave et opslag hvis det bliver godkendt. 

3. Henrik kunne godt tænke sig at der til sommerfesten i huset var 
festtemaer. Vi tog en runde om bordet, så alle fik lov til at sige hvad de 
tænker. Der er mest stemning for at sommerfesten fortsætter som de 
andre år.
   

4. Henrik har et ønske om at komme ind og se teater - mamma Mia. Den 
går i tivoli i 2020 og billetterne koster 400kr. Og op efter. Henrik laver 
et opslag og ser om der er stemning for en tur.   

5. Morten ønsker sig en dåseåbner med motor, da han synes det er smart. 
Jan og Morten undersøger hvad sådan en koster og spørg så Morten 
Ulrik om der er penge til det. 

6.  Personalet tog en snak med beboerne omkring gæster i huset. Når man 
inviterer nogen ind, hvis ansvar er gæsten så. Er det okay bare at gå fra 
sin gæst? Er det okay at sige nej til at man ikke vil have gæster?
Den der siger ”bare kom ind” har ansvaret for gæsten.

7. Susanne har et ønske om en bådfartstur i bagsværd. Der er stemning for
sådan en tur, og Susanne laver et opslag med hjælp fra personalet.



8. Vi minder beboerne om at de skal huske at ligge billeder på vasketøjet, 
da der har været forvirring i forhold til tøjbytte med mere. Kan man 
ikke finde ud af det, er det okay at hente personalet og bede om hjælp.

9. Tyskland tur VS. Zoo tur. 4 ønsker Tyskland, 1 ønsker zoo og 1 er ikke 
tilstedet. Susanne vil gerne deltage i Tysklands turen i stedet for 
Morten. Vi gør opmærksom på at det jo koster penge at shoppe og 
beboerne vil undersøge hvor mange penge de har/kan tage med. 

10. Morten foreslår at købe en have traktor, så de selv kan slå græs. Morten
spørg Morten Ulrik om der er råd og plads til sådan en.

11. Til næste år til det danske melodi grand prix, er der ønske om at der 
kommer stemmesedler og mulighed for at vinde en gave. Mie sørger for
at holde øje med hvornår det kommer og indkøb af gave.    

Tak, for god ro og orden 
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