Forum:

Beboermøde

Tid:

Tirsdag den 13. december 2016 kl. 19.00 -21.00

Sted:

Svanepunktet fællesrum

Deltagere: Karin, Anette, Jens Peter, Tommy, Sabaheta, bodil, Leif, Jørgen,
Ursula og Jane.
Afbud:
Mødeleder: Leif og Max
Referent:

Jane

1. Godkendelse af ref. fra sidst:
Referat oplæst samt følgende punkter fra sidst gennemgået.
Referat fra mødet skal altid ud i beboernes postkasse.
Fællesfoto mangler stadigvæk at blive taget. Vi forsøger at få et fællesfoto
evt. nytårsaften.
Alle madønsker er endnu ikke blevet sat på menuen og det håber vi der
bliver set på fremadrettet.
Nu hvor levering af mad fra Lynghuset er stoppet så forventer vi at alle
hjælper til med enten fremstilling af mad, borddækning eller oprydning.
Liste over hvem der hjælper med hvad på hvilke dage følger senere evt. fra
nytår.
Det fungerer godt med en håndmadsdag om ugen.
Vedr. filmaftener så er det ikke rigtig kommet i gang, men Max og Jens
Peter ville gerne være tovholdere på det og fremover opsætte opslag vedr.
dette hver 14. dag.
Jørgen ville gerne se/læse Tilsynsrapport og den udleverer Jane til ham.
Referatet er godkendt.
2. Støvsuger:
Jørgen efterspørger en ekstra støvsuger da den ene vi har altid er optaget.
Vi vil høre Morten om der er mulighed for at købe en mere.
Karins støvsuger trænger til et eftersyn og Jens skal spørges om han kan se
på den.
3. Påklædning:
Beboerne høres om de er enige om, at det er vigtigt med påklædning i
køkkener og fællesrum. Man optræder ikke i en kort eller åben badekåbe så
ben eller trusser kan ses. Hvis morgenkåben er ved at være for lille, må man
anskaffe sig en større.

4. Julemiddagsønsker:
Traditionel julemad med alt hvad der hører til er ønsket.

Nytårsmiddag:
Tarteletter med kylling og asparges
Oksesteg m. bearnaise, bagekartofler m. persille/hvidløgssmør, glaserede
løg, tomatsalat.
Islagkager – kransekage
Fyrværkeri (Niels og Max)
Hatte – bordbomber og serpentiner
5. Motionsrum:
Indrettes i bagerste køkkens baglokale med cykler, stepmaskine, ribbe og
vægte. Vi efterlyser maskiner som andre måske ikke bruger og Morten ville
lægge det ud på hjemmesiden for at spørge om nogen ville af med deres
maskiner.
Der skal indkøbes film som man kan bruge til at træne til samt enkelte
supplerende remedier såsom måtter til afslapning. 2 gange om ugen kan
man melde sig på og så køres /trænes i ca. 1 time med efterfølgende
afslapning /ud spænding. Max – Jane er tovholdere på træningen.
Fysioterapeut fra genoptræningscentret vil gerne være behjælpelig med
programmer etc. via Jane.
6. Eventuelt:
Jørgen har undersøgt hvad priserne er i nemlig.com i forhold til andre
indkøbsordninger og han siger at der er op til 25-30 % at spare ved at
indkøbe andre steder. Han vil gerne sammen med et personale undersøge
andre indkøbsmuligheder. Vi spørger Mona eller Kenneth om de evt.
sammen med Jørgen vil se på det.
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