Forum:

Beboermøde I Bofællesskabet Svanepunktet

Tid:

Tirsdag 26-4-2016 kl. 19-21.

Sted:

Fællesrummet

Deltagere:

Gertrud, Amanda, Pia, Leif, Jens Peter, Anette,
Ursula, Bodil, Yadvinder, Karin, Julie, Jørgen

Afbud:

Niels, Lene, Mona, Ahmet, Mattias, Tommy

Mødeleder:

Ursula, Bente

Referent:

Mona

Godkendelse af dagsorden: Godkendt
Godkendelse af referatet, det blev læst op og godkendt
Fælles opgaver i huset: Vi havde en snak om, at hjælpe hinanden.
Vi talte om at have frivillige opgaver, ikke noget med faste dage, hvor man
skulle noget, syntes Pia. Karin mente, at hun Annette og Bodil hjalp meget til.
Karin vil gerne hjælpe med madlavningen, dog helst i det midterste køkken, der
er for meget larm i køkken syd.
Fælles inventar/ indkøb: Det halter med servietter, viskestykker, forklæder,
grydelapper. Der ønskes parasoller, det handler om penge, siger Leif.
Udsmykning: Pia syntes, at billederne fra reolen skal hænges op. Hun er med i
et udvalg med Leif og Jens. Gertrud mener, det er længe siden vi har fået
frikadeller med brun sovs og kartofler.
Ferietur: Der er bestilt et feriehus. Gertrud vil gerne i sommerhus, bryder sig
ikke om at flyve eller sejle. Dem der har meldt sig til turen, bliver kontaktet af
personalet, og der bliver holdt et møde, hvor der snakkes om, hvad i skal lave,
spise osv.
Fælles arrangementer: Sct. Hans, måske griller vi, der var ikke rigtig nogen
klare holdninger til, om vi skal til bål, eller om vi skal blive her i huset. Der
blev snakket om Petanque aften på Langkærgård. Jørgen mener ikke, at nogen
af de ture, han har foreslået endnu er blevet til noget.
KAB: Vi får for meget ris, og for lidt kartofler, syntes Gertrud. Pia mener, at
her er dejligt stille på gangen, det er rart med fællesrummet og i lejlighederne.
Ris og ros: Karin er meget glad for, at hun har fået skiftet hjemmedag. Jørgen
ønsker stadig en økonoma. Man skal huske at vaske hænder, syntes flere.

