
Referat fra Beboermøde onsdag den 24.2.2016 i Bofællesskabet Svanepunktet

Til Stede: Tommy, Leif, Anette, Karin, Pia, Jøren, Gertrud, Simon, Jannie, Julie

Dagsorden:

1. Valg af ordstyrer

2. Valg af referent

3. godkendelse af dagsorden

4. godkendelse af referat fra sidst

5. fælles opgaver i huset

6. fælles inventar/indkøb

7. udsmykning

8. ferie tur

9. fælles arrangementer 2016

10. KAB

11. Ris og Ros

12. Ansættelse af økonoma v. Jørgen

13. En ugentlig fællesudflugt v. Jørgen

14. Minibus ansøgning v. Jørgen

15. Psykiatriloven ind v. Jørgen

16. Sygdom i huset v. Gertrud

17. EVT

Referat:

1. Ordstyre: Jannie

2. Referent: Simon

3. Dagsorden godkendt



4. Sidste mødes referat er godkendt.

5. Hvis man har bundet sig til en opgave og man pludseligt har travlt, så går det galt hvis 
man allerede har lovet at hjælpe med noget. Derfor syntes Pia det skal kaldes for 
frivillige opgaver, for at ligge fokus på at der ikke skal være tvang. 

Simon forslog at lave en liste hvor man kunne skrive sig på som ’’interesseret’’ i 
forskellige opgaver. Så kan personalet, når opgaven skal udfyldes, kontakte de beboere 
der har skrevet sig på. Forslag til opgaverne som kunne være på listen er: bord 
opdækning, dessert lavning, indkøb, lave mad, bagning af sandkage, bagning generelt. 

Simon og Jannie vil gå videre med ideen og snarest få lavet et system til at tilgodese 
beboernes interesser.

6. Tommy ønsker flere viskestykker og forklæder. Nye og praktiske forklæder. Pia forslår 
pynteservietter til at skabe lidt hygge og få noget farve på bordet. Det er der bred 
opbakning omkring. Jannie spøger om der er interesse for nogle duge. Der er også bred 
opbakning om nogle voksduge som er pæne året rundt. Farver og motiver er vigtige.

Anette, Tommy og Karin vil gerne være med til at købe duge og forklæder ind til huset.

7. Jens tager kontakt til Pia og Leif med henblik på ny dato for et møde med 
udsmykningsudvalget.

8. Pia vil gerne med til Sølund, og syntes folk skal holdes sammen. Jannie oplyser at hvis 
der er stort fremmøde til en Sølunds tur kan vi leje et sommerhus, og der vil være plads
til at lave andre ting end kun at være på festivallen. 

Anette forslår Italien eller Tyskland som feriemål. Jørgen forslår Grækenland og Ursula 
forslår Polen.

Der er stor opbakning for Sølunds festivalen bliver til noget.
Beboerne vil gerne have noget mere konkret at forholde sig til i forhold i udlandsferien.
Udlandsferien kan med fordel planlægges ud fra tidligere mødes referat.

Der er ingen umiddelbar interesse for at sove i telt.

9. Personalet skal finde en dag i påsken til en påske frokost. Pia forslår en menu der 
hedder: Lammekølle, flødekartofler og is. Annette vil gerne have påskeæg. Karin forslår 



sild og æg. Tommy vil gerne have et ostebord med forskellige slags oste og forskellige 
kiks. Anette vil gerne have portvin. Pia forslår appelsinjuice fordi det er påske farvet. 
Tommy forslår milkshake.  Jørgen kunne godt tænke sig andesteg. 

Som aktiviteter kunne man puste æg så man jo kunne male dem bagefter. Anette og 
Karin vil gerne være ansvarlige for indkøb af påske udsmykning.

10.  Der vil i en kort periode være larm i kælderen pga. beton arbejde. Jørgen og Tommy 
bekræfter at beboerne har fået information om dette.

11.  Pia syntes svanepunkter fungere rigtig godt og kunne aldrig ønske at flytte her fra. Det 
er særligt folks opførelse hun er glad for, og det er muligt at sige fra hvis ens grænser 
bliver udfordret. 

Jørgen syntes folk i Farum er meget flinke. Det er ikke kun bofællesskabet men de 
fremmede beboere i byen er også flinke og hjælpsomme.

Karin syntes ikke hun får noget hjælp om onsdagen. Hun er utilfreds over at der ligger 
så mange møder at der ikke er tid om onsdagen, og beboere der har hjemmedag om 
onsdagen bliver overset. Karin og Leif vil gerne skifte hjemmedag for at kunne få den 
hjælp de syntes de har brug for.

Anette er glad for at have mennesker omkring hende som er til at snakke med. 
Personalet er også gode til at snakke med de forskellige beboere. Tommy syntes at det 
er rart der er fællesture. 

12. Jøren vil gerne have ansat en økonoma, altså en specialist i indkøb og madlavning. 
Han syntes det falder med indkøb og madlavning. Der mangler ofte en lang række 
forskellige vare. Nogle gange er der for meget kød og nogle gange er der for lidt kød.

Tommy syntes det er et godt forslag. 

Der bliver også forslået at ansatte og beboere i bofællesskabet kan blive bedre til at 
bruge bokse og labels til at holde overblik over hvornår vare er bedre. Personalet og 
bofællesskabet vil forsøge at øge effektiviteten af køkkenet før vi ansætter nyt 



personale.

13. Jørgen syntes tit man kommer til at kede sig hvis man sidder og keder sig hele dagen. 
Derfor vil han gerne have arrangeret nogle fællesudflugter til f.eks zoo, tivoli, skovture, 
maleriudstillinger, museerne, bådfarter, spisning i Frederiksdal, slotte som 
Frederiksborg slot, bakken. 

14. Jørgen syntes Svanepunktet skal ansøge om en minibus med plads til 8 personer. Det er
med henblik på at give huset mere frihed til blandt andet indkøb og ture ud af huset.

15. Jøren vil gerne have anskaffet sig psykiatriloven. Da den ikke koster mere end et par 
100 kroner vil det være en bagatel at få den indkøbt og den vil hjælpe beboere til at 
oplyse sig selv om deres rettigheder. Jørgen påtager sig ansvar for at købe den ind.

16.  Gertrud ønsker sig at bære af smittefarlige sygdommer holder sig i sin lejlighed. Anette
påpeger at hvis man er syg over længere tid kan man ikke holde sig i sin lejlighed for 
evigt. 

Karin påpeger at man skal huske at vaske hænder. Vi er blevet enige om at personale 
og beboere holder hinanden i ørene for at alle husker tit og ofte at spritte deres 
hænder.

17. Eventuelt:
Simon opfordre beboere til at komme med logo forslag til ham, så han kan tegne 
beboerenes forslag ind i computeren.

Tommy forslår flere grønne planter. Det kan eventuelt klares af udsmykningsudvalget.


