
Forum: Beboermøde

Tid: Tirsdag den 30/8 2016  kl. 17.00

Sted: Langkærgård

Deltagere: Henrik, Morten, Jan, Flemming, Sara, Jonas, Nina, 
Lars 

Mødeleder: Linette

Referent: Cecilie

1. Referatet fra sidste møde er gennemgået og godkendt. 

2. Oktoberfest med kærester – Henrik
Henrik spørg om der er stemning for en oktoberfest, da han synes 
det var et hit sidste gange. Som det er lige nu, stemmer de andre 
deltagere ikke for en oktoberfest, da der lige har været 
sommerfest. Et forslag er at tage det op på næste beboermøde. 

3. Sportsdag med kærester – Henrik 
Henrik forslår at lave en ol dag, ligesom i fjernsynet. Hvor man fx
kan spille hockey, dart, boccia m.m. og hvor der er pokaler. 
Linette forslår at det bliver i en weekend, hvor man spørg dem der
er hjemme, om de evt. vil deltage i forskellige spil og aktiviteter. 
Da stemningen om bordet ikke er til det helt store arrangement, 
med plakater, pokaler og sport.  

4. Afskaffe fisk, bruge pengene på en ny bus – Henrik 
Henrik synes vi skal afskaffe fiskene og bruge pengene på en ny 
bus. 
Personalet forklare at Jan P. stopper og derfor ikke kan komme og
hjælpe med at passe fiskene. Det vil derfor komme til at koste 
nogen penge, hvis vi skal have en udefra til at komme og passe 
dem. Der blev snakket om at penge muligvis ikke kan gå til en ny 
bus, da det koster mange penge for en ny bus. Men at man evt. 
kan spare pengene til noget andet. 
5 stemmer for at fiske akvariet skal fjernes.
3 stemmer for at fiskene skal blive. 
Der bliver derfor besluttet at fiskene bliver fjernet – Cecilie 
kontakter Jan P. og spørg om han vil hjælpe med at tømme m.m. 

5. Skal vi ikke fælde det gamle æbletræ, ved bålstedet – Pernille 



Det gamle æbletræ ved bålstedet er dødt og der er stemning 
omkring bordet for at det skal fældes. Personalet spørg Morten 
Ulrik hvem og hvordan det skal gøres. 

6. Evaluering af sommerfesten – Personalet  
Det var en god sommerfest. Henrik synes det var dejligt at man 
måtte have kærester med. Sara synes det var god mad og en god 
mand der spillede musik, Sara kunne godt tænke sig at den var i 
længere tid og evt. om lørdagen. Lars siger der manglede 
danseplads. Morten og Jan synes der manglede jukeboks. 
Beboerne synes det fungerede godt med arbejdsopgaverne i de tre 
team.
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