
 

 

14. december 2020 

 

E-mail: muj@furesoe.dk 

Dir. tlf.: 72165050 

 

 

BEBOERMØDE 

Forum: Beboermøde 

Tid: Mandag den 14. december 2020 kl. 17.00-18.00 

Sted:  Langkærgård  

Deltagere: 

 

Mikkel, Anders, Sara, Jan, Jonas, Lars, Flemming, Susanne, Nina 

og Mie 

1. Valg af ordstyrer: Jonas 

 

2. Valg af referent: Mikkel 

 

3. Godkendelse af dagsorden: Godkendt  

 

4. Godkendelse af referat fra sidst: Godkendt 

  

5. Forslag/ønsker til aftensmad:  

Beboerne er generelt set glade for maden på gården og er blevet fortalt at 

hvis der er nogle specifikke ønsker at de kan bruge sedlen på køleskabet.  

 

6. Forslag/ønsker til ture og aktiviteter:  

Grundet Covid-19 er de fleste ting lukket, vi håber på ændringer i dette 

Jan/Feb – Mikkel er allerede i gang med ny tid til Olsenbanden samt ønske 

om bowlingtur samt besøg på den blå planet. 

 

7. Nytår 2020/2021 (Morten og Henrik) 

Sedlen ift. hvem der har lyst til at hjælpe med hvad til nytår kommer snart 

op og nytårsholdet har styr på tingene omkring nytår. 

 

8. Hæve beløb til 80kr frem 50kr til pakkekalender (Jonas) 

Alle deltagere til beboer mødet stemmer for dette. Jonas og Mikkel 

kontakter Morten Ulrik 

Morten Ulrik siger at det er der ingen problemer i, da det er beboerne der 

selv skal indbetaler de ekstra penge.   

 

9. Kunstnervæg på gården (Tanja) 

Lars, Sara, Jan, Flemming og Susanne syntes at det var en god ide. Mikkel 

og Jonas skriver en mail til Tanja for videre planlægning af dette tiltag. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 Side 2 af 2 

 

10. Massagestol (Susanne) 

Lars, Sara, Jan, Flemming og Susanne syntes at det kunne være en god ide 

med en massagestol på gården. Mikkel og Jonas skriver omkring dette til 

Morten Ulrik. 

Morten Ulrik siger der er ikke flere penge på budget 2020, men det kan 

være muligt på budget 2021.  

 

11. Elektronisk trommesæt til 1. sal. (Mie, Morten og Henrik) 

Lars, Sara, Jan, Mie, Sus, Morten, Henrik og FJ ønsker alle dette. 

Mikkel undersøger pris og skriver sammen med Jonas til Morten Ulrik. 

 

12. Ur med store tal til vaskekælder (Morten) 

Ingen stemmer for omkring ønske om nyt ur til vaskekælderen. 

 

13. Ønske om bedre skraldespand i køkken (Morten) 

Alle stemmer for dette. Jonas og Mikkel kontakter Morten Ulrik omkring 

anskaffelse af sådanne. 

Morten Ulrik har godkendt indkøbet  

 

14.  Eventuelt. 

Ingen har noget til eventuelt 

  

15. Evaluering af mødet. 

Enighed om at mødet har været et godt møde med god stemning  

 

 

Næste møde er den 8. februar 2021. 

 

Tak for et godt møde 

 


