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Forum: Beboermøde  

Tid: 8. juni – 2020 

Sted:  Langkærgård 

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

Afbud: Jonas, Søren, Karina, Mie, Nina 

Mødeleder:  Henrik 

Referent: Cecilie  

1. Referatet fra sidst er læst og godkendt. 

 

2. Stige golf – Sara 

Sara har et ønske om af huset får stige golf. Der er flertal for at vi skal 

spørge Morten Ulrik om det kan lade sig gøre at købe det. Sara og 

Cecilie undersøger det.  

 

3. Trampolin i haven - Morten 

Morten har et ønske om at huset skal have en stor trampolin.  

Der er stemning for at have en trampolin i haven, som bliver gravet ned.  

Anne og Morten undersøger det og skriver til Morten Ulrik  

 

4. Skibsklokke – Henrik 

Henrik har et ønske om en skibsklokke i fællesrummet, som personalet 

kan ringe på, når der er mad. Halvdelen synes det var en god ide. 

Henrik undersøger hvad en klokke koster og hvilken model.  

 

5. Søndags bio – sodavand 

Henrik Spørg om folk ikke vil lade være med at drikke søndags 

biografens sodavand. For det er ærgerligt at der ikke er noget til dagen. 

Alle er enige om at man ikke tager dem, personalet tager en snak med 

dem der ikke er med til mødet. 

 

6. Tur til Roskilde – Vikingskibsmuseet 

Lars har et forslag om at der bliver lavet en tur til vikingskibsmuseet. 

Der er stemning for det og Lars vil gerne planlægge det sammen med 

Mikkel. Lars og Cecilie skriver en mail til Mikkel.  
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7. Pæretræ - Susanne      

Susanne har et ønske om at der bliver plantet et pæretræ. Susanne og 

Anne skriver en mail til Morten Ulrik.  

 

8. Næste beboermøde er den 3. august 2020  


