Forum:

Beboermøde

Tid:

Torsdag den 15. August 2019 kl. 19:00

Sted:

Svanepunktet

Deltagere: Sabaheta – Annette – Julie – Ursula – Signe – Leif – Bodil –
Ronnie – Umran - Yadvinder
Afbud:
Mødeleder: Ronnie
Referent:

Ronnie

Dagsorden:
Valg af referent
Ronnie er godkendt
Valg af ordstyrer
Ronnie er godkendt
Godkendelse af referat fra sidst
Godkendt
Ønsker til Lørdagsture
Jørgen – Ønsker at se Picasso udstilling på arken efter 12. oktober
Signe – Bakken eller Giveskud Løvepark eller en tur i Cirkus
Ursula – Bonbonland
Annette – Christiania, eventuel rundtur
Yadvinder – Zoologisk have
Beboerferie (Indlands)
Signe – Vil gerne til Samsø, hun er medlem af spastikerforeningen som
kan give tilskud/rabat på sommerhuse.
Annette – Foreslår Djurssommerland, Løkken eller Bornholm
Beboerferie (Udlandstur)
Yadvinder – Vil gerne til Indien eller Mexico
Annette – Italien, Gardasøen, Holland
Ursula – Grækenland, ned til varmen. Italien, Disneyland i Paris
Ronnie – Svensk hytteferie – Prag

Evaluering af spisning i de andre køkkener
Leif er glad for at være blevet delt op, Annette bakker op omkring den
udmelding.
Signe synes det er fint nok at være delt op, men synes at det er irriterende
når man har besøg, (mere end 2 gæster), så kan man ikke opholde sig i et
køkken længere. Har tidligere oplevet at få et nej, og anden gang måtte de
spise tidligere, for at det kunne passe sammen.
Yadvinder synes det er kedeligt.
Pasning af krybdyr – Kim og Jens er på – Gerne lidt flere
Ursula og Yadvinder vil gerne hjælpe lidt til med at fodre.
Fisketur den 22. august. Nærmere følger
4. års fest for Svanepunktet den 1. september
Jørgen foreslår en fællesmiddag i huset, samlet i dagens anledning.
Signe foreslår at vi tager ud af huset og fejre Svanepunktet, kan ikke lige
komme i tanke om noget lige nu, men gerne ude af huset.
Ansættelse af økonoma
Jørgen vil gerne have at der bliver ansat en økonoma til at står for mad og
indkøb. En økonoma er en specialist i indkøb og madlavning, og findes
på store steder som plejehjem og hospital.
Der klages ikke over maden, men det kan godt blive lidt bedre.
Signe er ikke enig, for hun kommer fra et sted hvor maden er værre end her.
(Undskyld Kenneth)
Der blev foretaget afstemning efter ønske fra Jørgen, der er 5 der stemmer
for, 1 der stemmer og 2 er ligeglad.
Eventuelt
Ursula synes der bliver brugt Co2 (Forurening) i huset, f.eks. ved
vaskemaskine og tørretumbler. Ursula foreslår nedsættelse af tiden der
vaskes i.
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