
Forum: Beboermøde Langkærgård

Tid: 14. februar 2018

Sted: 1. salen

Deltagere: Mie, Lars, Sara, Nina, Jan, Morten, Flemming og Martin

Afbud: Søren, Henrik, Karina, Susanne og Jonas

Mødeleder: Lars

Referent: Martin

1. Referat fra sidst.
Blev gennemgået.

2. Nye medarbejdere.
Omkring 1. maj skal der ansættes 2 nye personaler i bofælleskabet.
De personaler der skal med til ansættelsessamtalerne er meget 
interesseret i at høre, hvad der er vigtigt for beboerne når der nu 
skal ansattes nogle nye personaler. 
Følgende blev nævnt:
- God til at vejlede i økonomi
- God til at hjælpe på hjemmedage
- God til at hjælpe med at ordne bur og passe kat
- God til at holde styr på kostkassen
- Være imødekommende og venlig
- Nemme at snakke med
- Hjælpsomme

Vi snakkede også om der var nogle beboere der vil vise 
jobansøgerne rundt i bofælleskabet og snakke med dem under 
rundvisningen, og bagefter fortælle hvad de synes om personerne.
Jan og Mie meldte sig.

3. TV på førstesalen. 
Vi snakkede om hvor flot og hyggeligt der er blevet på 1. salen. 
Der er blevet malet. Der er indkøbt sofaer, service, planter, tv-
bord, bobspil, gulv-bowling med mere. Vi har lånt et bordfodbold,
så vi kan afprøve om det er noget vi får spillet. Der er også bestilt 
nogle flotte og gode sofaborde, som snart ankommer. Martin 
informerede om at der var besluttet at der skulle et tv op på 
væggen over tv-bordet. Martin forklarede at der var 2 muligheder.



1. Man kan tage fjernsynet nede fra stuetagen, der hvor 
spisebordene står og hænge det op.

2. Man kan indkøbe et nyt tv.
Der blev afholdt afstemning og alle beboerne stemte for at 
man indkøbte et nyt tv, og lod det i spisestuen hænge.

Der var et ønske om en dvd-maskine til førstesalen, er der 
mulighed for at dette bliver indkøbt. 

3. Indkøb af vaffeljern. 
Alle beboerne ville gerne have at der blev indkøbt et 
vaffeljern, så der er mulighed for at lave vafler om lørdagen. 
Vi spørger Morten Ulrik om der kunne være råd til det.
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