
Forum: Beboermøde i Bofællesskabet Svanepunktet

Tid: Mandag den 28.8.2017 19:30 – 20:00

Sted: Fællesrummet

Deltagere: Annette, Leif, Jens Peter, Frederik, Tommy og Bodil

Afbud: Niels, Mona, Mathias, Mikkel, Yadvinder, Ursula, Julie, Pia, Karin, Jørgen, Sabaheta og Gertrud

Mødeleder: Jens

Ordstyrer: Leif

Referent: Tanita

1. Valg af ordstyrer: Leif

2. Valg af referent: Tanita

3. Godkendelse af referat fra sidst: Godkendt uden kommentarer. 

4. Nyt fra KAB, vinduer m.v. Boligselskab oplyser, at dørene til altanerne kan låses i åben position. Dog

skal man ikke gøre det i storm eller stærk blæst – da bremsen ikke kan holde døren. Døren kan

sættes på ’træk’ ved at åbne ca. 5cm og låse håndtaget. Jens oplyser, at glarmesteren havde været

forbi for at kigge på ruden, som er itu i dagligstuen og han har sagt, at man ikke må lægge puder

eller hynder op ad ruden, og gardinerne må heller ikke være helt tæt på ruden, for så bliver der

holdt på varmen og glasset går itu. Det er gældende for alle ruder, også i lejligheder. 

5. Åbne punkter, herunder indkomne forslag. Annette spørger, om ikke man kunne lade vasketabs til

vaskemaskinerne stå ude, så man har frit adgang til dem, i stedet for at komme til kontoret og bede

om  dem  hver  gang  man  skal  vaske  tøj.  Hvortil  Jens  svarer,  at  vasketabs  er  markeret  med

faremærke, som betyder, at de skal være låst inde. 

Jens oplyser, at ventilation i køkken Syd bliver lavet om, fordi nuværende ventilation ikke fungerer

som det skal. Der er ikke sat dato på det, men lige så snart man få det at vide, bliver det meddelt til

beboermøde. 

6. Ris og ros. Annette er rigtig glad for at flytte i sin nye lejlighed. De fleste tingene er flyttet og nu er

der kun de tunge ting, såsom møbler tilbage, som skal flyttes.



Blandt mødets deltagere er der bred enighed om, at Sommerfesten har været en stor succes. Der

har været god mad og hyggelig stemning.

7. Eventuelt.  På  fredag,  d.  1.  september  fylder  Svanepunktet  2  år  og  der  er  bestilt  mad udefra.

Beboerne glæder sig til det.

8. Evaluering af mødet. Alle deltagere synes, at det har været et rigtig godt møde. 


