BEBOERMØDE

Forum:

Beboermøde

Tid:

Mandag den 5.oktober 2020 kl. 19.00-20.00

Sted:

Langkærgård

Deltagere: Morten, Sara, Jan, Jonas, Lars, Flemming, Susanne og Mie
5. oktober 2020

1. Valg af ordstyrer : Sara
2. Valg af referent: Malene
3. Godkendelse af dagsorden.
4. Godkendelse af referat fra sidst
5. Forslag/ønsker til aftensmad :
Der var ikke umiddelbart ønsker til mad i dag, alle er meget tilfredse
med menuen
6. Forslag/ønsker til ture og aktiviteter :
Morten kunne godt tænke sig at arrangere en tur til et politi museum,
der var flere som var interesserede Morten og Malene undersøger
dette og sætter et opslag op, hvis der er åbent for tiden vel og mærke
7. Skylle glas af efter brug :
Alle er enige om at vi skal skylle al vores service af inden det kommer i
opvaskemaskinen. Hvis vi oplever at maskinen er fuld så skal man
sætte den i gang og stadig skylle sit eget service af og stille på køkken
bordet.

8. Loppespil (Sara)
Sara kunne godt tænke sig at spille loppespillet her i bofællesskabet, men vi
kan ikke lige umiddelbart finde det på nettet, så Sara vil spørge sin mor og
høre hende ad, om vi kan låne det og måske prøve det.
9. Nattøj i fælles rum (Morten)
Alle var enige om at det er helt ok at man selv bestemmer, om man har
nattøj på i fællesrummet.

E-mail: muj@furesoe.dk
Dir. tlf.: 72165050

10. Langkærgårds fødselsdag (Jonas)
Der var allerede besluttet den 5. marts at fødselsdagen skal holdes på
Restaurant Flammen. Alle er glade for dette, Jonas og Malene undersøger
prisen og skriver denne til Morten Ulrik og spørger om der er råd der.
11. Respekt når man ser fjernsyn i fællesstuen ( Mie)
Der bliver stillet spørgsmål om, man kan være lidt stille når man kommer
hjem fra fest eller klub om aftenen, og tage hensyn til dem som ser tv. De
fleste er enige om at alle skal tage hensyn til hinanden.
12. Eventuelt.
Jan opfordrer til, at andre ikke skal blande sig i, hvad der kun vedrøre Sara
og Jan. Man har ret til et privat liv, og man må gerne kysse hinanden i
fællesrummet.
13. Evaluering af mødet.
Enighed om at mødet har været godt med god stemning

Næste møde er den 7. december.
Tak for et godt møde
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