
Forum: Beboermøde

Tid: 7/10-2019 kl. 17 

Sted: Langkærgård

Deltagere: Jonas, Henrik, Morten, Sara, Jan, Lars, Mie, Flemming, Susanne

Afbud: Søren, Nina, Karina

Mødeleder:  Jan & Cecilie

Referent: Jess

Referatet fra sidst er læst. 
Der mangler et konkret forslag til ansvarsområder. Morten og Lars mangler at 

spørge Morten om swimmingpool i gården.

Sundhedsjuice 
Der er forslag om at laves sunde juice flere gange i løbet af ugen og der er 4 for 
og 4 der er ligeglade. Henrik vil undersøge med Morten U om der er penge til 
juice i løbet af ugen.

Kuglepenne på madsedlen 
Opfordring til at alle husker, at bruge kuglepen i stedet for tusser.

 Nattøj i fællesrummet 
Det er vedtaget, man behøver ikke have morgenkåbe på, hvis man har natbukser
på.

Ny opvaskemaskine 
I morgen tirsdag kommer der en ny opvaskemaskine i huset !!

Langkærgård fødselsdag 
Der foreslås, at man fejrer dagen på kineseren med buffet m.m og inden da, 
hører vi Morten om der er OK for budgettet. Hvis bekræftet og med 
deltagerantal, vil Jonas gerne cykle ned og booke bordene.

Glas med madrester 
Opfording til at tømme glas for madrester inden de smides ud.

Dessertbog 
Seddel til køleskabet med ønsker til lørdagsdessert.



Markise til vinduer – med motor
Morten foreslår, at der kommer automatisk  markise udenfor. Jan vil gerne 
kontakte Morten Ulrik.

Ønsker til julesnoren
Mie opfordrer til at alle ønsker til gavesnoren af leveres til Mie.
Næste møde er den 2. december  

Uvenskab
Man skal lytte til hinanden.
Man skal ikke blande sig i hinandens sager.
Man skal være gode til, at bede om hjælp.
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