
Forum: Beboermøde Svanepunktet

Tid: Tirsdag den 04. 12 kl. 19

Sted: mødelokale

Deltagere: Ursula,Saba,Bodil Gertrud, Karin, Signe Julie, Jens Peter, Mona 
Frederik, 

Afbud: [Navn]

Mødeleder: Bente

Referent: Li og Bente

[Overskrift]

Referat fra sidst blev gennemgået og er godkendt.

 ønsker til lørdagsture. Udover dem fra sidst hvoraf kun tur til Tivoli er benyttet 

kom der forslag om Ture der ikke koster noget f. eks ture til skov og 

strand når vejret igen bliver lunt  ( Signe). Desuden blev Lolland og 

Island foreslået af Mona.

ønsker til indlandsture. Her blev Grenå feriecenter foreslået ( Signe)

Udlandsture her blev Afrika, Usa, Polen og Island foreslået. Dog bekymringer 

om at Afrika vil kræve vacinationer.

Ønsker til julemad. Det traditionelle. Frederik vil måske komme med forslag til 

julefrokosten i løbet af de næste dage.

Ønsker til Nytår: And, stegt kød,  noget med rejer, kogt torsk og det store kolde 

bord. Kransekage og champagne, Asti.

Der blev orienteret om mulighed for gudstjeneste med kørsel d. 12 dec.
Der blev informeret om at adgang til kontoret er udelukkende for personale.
Der blev informeret om at det ikke er tilladt at smide pap i affaldsskakten da
en beboer har fået stoppet denne ved at smide pap ud her. Leif informerer 
om at der bliver sat et skilt op henover lågen så vi kan huske dette.

ingenting til eventuelt
[Tekst]
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