
Forum: Beboermøde

Tid: tirsdag den 24/10-2017 kl. 19.00-20.00

Sted: Fællesrummet Svanepunktet

Deltagere: Bodil, Ursula, Julie, Jens Peter, Karin, Leif, Yadvinder, Tommy, 
Jørgen og Frederik

Afbud: Matias, Annette, Niels, Gertrud, Mona, Sabaheta, Mikkel

Referent: Kenneth

Dagsorden:

1. Valg af referent
2. Valg af ordstyrer
3. Godkendelse af referat fra sidst
4. Brug af vaskemaskiner aften/nat (Jørgen)
5. Jul og Nytår
6. Vaskemaskine (Leif)
7. Billiard bord (Leif)
8. Cafe borde
9. Julebanko (5.dec)
10. Glögg hygge med pårørende (3.dec)
11. Forslag til lørdagsture (Yadvinder)

Referat.

1. Kenneth
2. Salina
3. Godkendt.
4. Jørgen foreslår at vaskerierne er døgnåbne, da Jørgen fortæller, at Niels ikke 
kan tage høre at maskinerne kører. Julie giver dog udtryk for, at hun godt kan 
høre når maskinerne kører. Flere af de andre beboere syntes ikke, at forslaget 
skal godkendes, da vil have ro om natten. Vi aftaler lige, at tjekke op på KAB’s 
reglement i forbindelse med dette og vende tilbage med svar til Jørgen.
5. Alle deltagende har udfyldt skemaet i forhold til de dage de er hjemme 
mellem Jul og Nytår.
- Ursula foreslår, at der bliver lavet en pakkeleg for de beboere som vil, hvor 
man hver især indkøber en gave til 20kr.
6. Leif trak dette tilbage
7. Leif foreslår, at vi køber et billiardbord til bofællesskabet, hvilket 5 af de 
andre beboere syntes er en god idé. Vi snakker med dem om de spil vi i forvejen
har indkøbt og om, hvor ofte de benytter disse samt om vi ikke skal starte med, 
at anvende disse først, da de jo opfylder den plads et eventuelt billiard bord ville
fylde.



- Jørgen vil gerne oplyses beløbet på billiard bordet i god tid, hvis det bliver 
besluttet, at det skal købes.
8. Leif foreslår, at der også bliver indkøbt café borde, som kan stå ved siden af 
billiard bordet.
9.beboerne bliver informeret om, at Bankoaften er d. 5/12 og er kun for 
beboere.
10. beboerne bliver informeret om, at Glögg hygge med æbleskiver er d. 3/12 
og der må de gerne invitere pårørende. Vi aftaler, at der bliver lavet en 
invitation, som bliver lagt i deres postkasser.
11. Yadvinder foreslår, at lørdagsturene indeholder noget med dyr (Zoologisk 
have, Knuthenborg safaripark eller lign.) og ydermere koncerter med fx Kim 
Larsen. 
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