beboeremøde 12.09.16.
Tid:
Mandag den 12.06.16 kl. 19.00
Sted:
Svanepunktet
Deltagere: Personale : Luca, Hans ;Radmilla , Jens , Pernille.
Beboere: Niels, Anette , Jørgen, Mona, ,jens Peter , sabaheta,
Pia
Leif ,Karin, Bodil, Julie ,Tommy,
Afbud:
Mødeleder: Jens
Referent: Pernille .
• Referat fra sidst :
Godkendt
•

Godkendelse af dagsorden : Godkendt

•

Indkommende punkter fra beboere:
•

Pia gør opmærksom på at vaskemaskinerne er blevet meget beskidte i lågerne. ( Jens finder noget
MILE -rens så dette problem bliver ordnet snarest..)

•
•
•

•
•

•

•
•

Jørgen ønsker anskaffelse af bedre kaffemaskiner i fælleskøkkener. der afventes finansiering til der
talt med Morten Ulrick , så frem det bevilliges skiftes de gamle ud når de ikke kan mere .
Niels har et ønske om at der tages et fællesfoto af alle beboere og personale, tilstedeværende beboer
syntes at dette var en god ide og dette skal hænges op på fællesgangen.
Niels ønsker at vi får Akvarie i fælles rum , måske vi kan arve et fra Langkærgård . der bred
opbakning fra tilstedeværende beboer og der er enighed om at der ønskes bevilget penge til
planter , pumper m.v..Der nedsættes et akvarie passe hold : Tommy Leif og Niels til at passe fisk
mv. ( Jens er tovholder fra personalet.
Nyt fra Kab : Jens taler med Frank fra egndomskontoret om at få nye brand alarmer. da de går i
gang , når de ikke skal .
NYE TILTAG PÅ SVANEPUNKTET : Pernille fortæller at der blevet lånt en gymnastiksal hver
torsdag formiddag resten at året .Der er startet et gymhold op som projekt de næste 5 uger . Jens
orinterede om en kommende fællesfisketur.d 21.09.16 alle er velkommene.
Ris & Ros: Jørgen syntes at madlavning og indkøb halter , der mangler yougurt og der til tider for
lidt mad til måltiderne. Han ønsker mere oksekød . Jørgen bliver henvist til at tale med indkøberne
om at bestille yougurt til jørgens eget køleskab. Kritikken bliver taget til efteretning og personalet
bestræber sig på at gøre sit bedste . ingen andre syntes at have kritik i forhold til maden.
Bodil giver højlydt udtrykt for at hun er så glad for at bo på svanepunktet og flee er af samme
mening.
EVENTUELT:

