
 

6. april 2020 

 

E-mail: keny@furesoe.dk 

 

Åbningstider: 

Mandag-fredag kl. 10-14 

Torsdag dog kl. 10-18 

 

 

 

Forum: Beboermøde 

Tid: Onsdag den 06/04-2020 kl. 19.00-19.35 

Sted:  Mødelokalet, Svanepunktet 

Deltagere: Ursula, Annette, Signe, Bodil, Jørgen, Leif, Jens Peter, Charlotte 

og Kenneth  

 

Referent: Kenneth 

1. Kenneth & Leif 

 

2. Charlotte & Annette 

 

3. Ja 

 

4. Forslag til lørdagsture 

- Jørgen vil gerne foreslå en tur til Roskilde dyrskue (den første 

lørdag i juni.) OBS ikke handicapvenligt – skal undersøges. Bodil, 

Ursula, Jørgen, Jens Peter vil gerne. 

- Signe foreslår Dyrehaven Bakken.. 

 

5. Vask eller sprit hænderne 

- Ursula opfordrer beboere og personale til at huske at vaske og sprite 

hænder ofte. Dette er alle enige i er vigtigt. 

 

6. Fisk oftere på menuen 

- Jørgen vil gerne have fisk på menuen lidt oftere (som fx foreller, 

makrel og hornfisk. 

- Signe syntes også det er en god ide – specielt stegte sild. 

 

7. For lidt personale i weekenden. 

- Jørgen føler der er for lidt personale i weekenden (når der kun er tre) 

det syntes han ikke er nok til 19 beboere. Jørgen foreslår at personalet 

skal fordeles bedre over ugen, således at der ikke er fem i hverdagene og 

tre i weekenden. 

 

8. Socialtilsynet kommer for sjældent. 

- Jørgen ønsker at socialtilsynet kommer to gange årligt på ét anmeldt 

og ét uanmeldt. Jørgen syntes de skal interviewe flere end to beboere af 

gangen. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 Side 2 af 2 

9. 1. maj er der åbent hus i FBK66 i Bybækhallen 

- Ursula gør opmærksom på, at der er åbent hus den dag og folk er 

velkomne til at komme og kigge. 

 

10. Ringe til beboere når de er ude længere tid. 

- Annette ønsker at Bofællesskabet ringer og høre om ”alt er okay” når 

hun er ude længere tid. Hun vil gerne kontaktes hver 3. dag, hvilket vi 

kan strukturer i IPad’en 

- De andre ønsker også en aftale når de er ude af huset, så der bliver 

tjekket op på dem. Aftalerne aftales individuelt og skrives i IPad. 

 

11. Corona update 

- Beboerne syntes denne tid er hård og dem som ofte er vant til at få besøg 

af kærester og familie syntes det er ekstra hårdt. 

 

12. Eventuelt 

- Jørgen ønsker at der bliver tænkt mad som kan komme på grillen ind i 

madplanen. 


