
Beboermøde, tirsdag d. 21. juni 2016

REFERAT AF BEBOERMØDE TIRSDAG D. 21-06-2016

Deltagene personale: Mona, Jeanet, Camilla.

Deltagene beboere: Annette, Julie, Ursula, Jørgen, Mona, Karin, Leif, Sabaheta, Jens 

Peter, Bodil, Tommy.

1. Ordstyrer: Mona (personale) og Annette

2. Referent: Camilla

3. Godkendelse af dagsorden: Godkendt

4. Godkendelse af referatet, det blev læst op og godkendt.

5. Fælles opgaver i huset: Vi talte om hvem der havde interesse i at varetage lidt 
forskellige opgaver på Svanepunktet. Jannies liste med forslag til fællesopgaver i 
huset blev læst højt for de deltagene. Der var enighed om at nogle punkter skulle 
vendes i personalegruppen, og dem der ønskede særlige opgaver fra listen, fik deres 
ønske.

De forskellige opgaver blev fordelt således:

- Opfyldning af håndklæder, køkkenruller osv. i fælleskøkkener (Bodil)

- Hvem vil varetage at der er fyldt op i depoter/vaskerum (Bodil og Leif)

- Hvem vander blomster på gange og i fællesrum og køkkener (Ursula)

- Hvem laver tavlen om morgenen i hverdagene (Ursula)

6. Fælles inventar/ indkøb: Ursula ønsker flere plantekasser. Mona mener vi mangler 
bestik, store tallerkener/middagstallerkener, kopper, blyanter og efterspurgte 
derudover også nogle særlige brædder på terrasserne, som kunne skygge for 
solnedgangen.

7. Udsmykning og ophængning af diverse billeder etc.: Der er enighed blandt alle 
deltagene, om at det er en god idé at få nogle billeder på væggene. Ursula foreslår 
nogle af Monas billeder, da hun synes at det der hænger i ’syd-enden’ er meget flot. 
Vi diskuterede om udvalget måske skal have til opgave at tage ud og finde nogle 
billeder – dette vil blive drøftet med udvalget, bestående af Leif, Pia og Jens..

8. Fælles arrangementer 2016: Vi diskuterede om nogen havde lyst til at deltage i 
Sankt Hans i Farum Midtpunkt, og komme ned og se bål. Ingen ønskede at deltage i 
dette - alle bakkede dog op om idéen, om at grille herhjemme i stedet for. Mona 
kunne godt tænke sig at få tomatsovs til Sankt Hans.

Der er pt intet nyt fra KAB.

9. Ris og ros: Mona synes at Svanepunktet er, i egne ord ’Pissegodt!’. De fleste var 
meget tilfredse. Der var ellers ikke andre input. 

10. Kanin (hvem er interesseret?): Flere er usikre på om de vil kunne lide kaninerne. 
Der er størst stemning for at personalet passer buret – flere siger at de har nok i deres 



egne dyr.

Beboere der gerne vil have kaniner, hvis de bare kan kæle med dem, men altså ikke 
skal rengøre dyrenes bur: Leif, Jørgen, Jens Peter, Ursula og Mona. Sabaheta og 
Karin sagde måske. Annette vil gerne kæle med dem og hjælpe med at give dem mad,
men ikke skifte deres bur.

11. Ansøge Furesø Kommune om en minibus evt. brugt eller en delebus med andre 
inst. i Furesø (Jørgen): Jørgen efterspørger handling på punktet om bussen. Han vil 
gerne have at der bliver ansøgt om denne – personalet fortæller her at der er søgt om 
en bus, og vi afventer et svar.

Alle beboere vil gerne have en bus på stedet, der er meget stor opbakning til dette!

12. En ugentlig fællesudflugt (Jørgen): Jørgen foreslår bl.a. bådfart, Tivoli, museer 
osv. Der bliver primært ønsket fællesture der ligger om formiddagen, med den 
begrundelse at flere ville være friske. Men ture til teater kan f.eks. godt ligge om 
aftenen. Ursula foreslår vi skal i Bonbonland. Mona mener at der skal deltage 6 
personaler på disse ture.

Personalet fortæller at det bliver meget svært at lægge en fællestur hver uge, men at 
forslagene vil blive viderebragt til resten af personalet.

13. Ansættelse af økonoma (Jørgen)/Mad: Jørgen fortæller at han har observeret at 
portionerne tit er meget store eller meget små. Han mener at mængden af mad skal 
passe bedre til antal beboere og personaler. Jørgen mener at der ofte mangler yoghurt 
osv.

14. Faste pladser: Mona siger at hun har en fast plads. Ursula foreslår at de faste 
pladser har navne på – forslaget trækkes tilbage efter diskussion om, hvad man gør 
hvis stolene flyttes.

Der blev lavet en rundspørge: De der stemte for faste pladser: 8. De der ikke stemte 
for faste pladser: 3.

Alle er enige om at vi også skal høre de der ikke er til stede, og personalet vil vende 
tilbage til beboerne.


