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Referat 

Forum: Beboermøde 

Tid: Tirsdag den 10. januar 2023 kl. 19.00-21.00 

Sted:  Svanepunktet Fælleslokale 

Deltagere:  Kim R. (referent), Leif, Ursula, Yad, Jens-Peter, Jørgen, Bodil, 

Ayse og Annette 

 

A. Valg af ordstyrer: 

Kim 

 

B. Valg af referent: 

Kim 

 

C. Godkendelse af dagsorden: 

Godkendt 

 

D. Godkendelse af referat fra sidst: 

Ingen kommentarer 

 

E. Forslag/ønsker til aftensmad: 

Annette og Jørgen, Bodil, JP, Yad og Leif vil gerne have med suppe med kød 

og melboller 

UMJ gør opmærksom på at Ayse er laktoseintolerant, og den nye beboer er 

bedst til glutenfri produkter. 

Jørgen vil gerne have fyldte pasta og flere risretter fx risotto. 

Yad vil gerne have indisk, chilien skal være ved siden af synes de andre 

beboere.  

 

F. Forslag/ønsker til ture og aktiviteter: 

UMJ foreslår politimuseet 

Indkøbstur til Tyskland – UMJ, Ayse, Yad, JP (SBE vil muligvis også gerne 

med) 

Annette vil gerne på den blå planet (Annette er dog ikke hjemme så tit, vil 

måske gerne have Jan med) 

Annette vil gerne på Christania evt. spise frokost derude og se kvindesmeden 

(UMJ) 

Yad foreslår at tage på restaurant (indisk) 

Ayse, Yad og JP, vil gerne på kunstmuseerne 

Frilandsmusseet (Annette)  

Jørgen vil gerne have at det er varmere i vejret inden han vil ud af huset  
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Frihedsmusseet (Leif, UMJ, Yad, JP) 

Ayse vil gerne i bioen 

Annette og UMJ vil gerne se Kim stå på skøjter 

Bodil vil lige tænke over det 

Ayse vil gerne være med til det hele 

Kreative dage – perlepladder og filtre (evt. med Salina) 

Bankospil med gaver 

Spille dage 

 

G. Fastelavn (Jørgen) 

Søndag den 19. februar, tøndeslagning med slik og chokolade i tønden (husk at 

tænke på Ayse). Nogen beboere vil gerne klædes ud, JP vil gerne være Elvis, 

Ayse ved ikke hvad hun vil men vil gerne klædes ud. Yad vil gerne klædes ud 

som Rex politihunden. Beboerne synes også det vil være sjovt hvis personalet 

var udklædte 

 

H. Beboerferie – Jørgen og UMJ (indland og udland) 

UMJ vil gerne med Oslobåden.  

Italien eller Spanien, Grækenland UMJ, Ayse, JP og Yad 

Jørgen vil ikke med 

Annette skal andre ting 

Leif ønsker ikke at komme med,  

Yad vil gerne med og vil gerne til Disneyland og Indien, Norge eller Kina, 

island 

Bornholm 

Ayse vil også gerne med, men har ingen foreslag. 

JP vil gerne med  

De beboere som gerne vil med på ferie Vil gerne flyve med flyvemaskine 

Lalandia er ikke aktuelt. 

Legoland – JP UMJ, Yad Ayse 

Langelands festival JP, Yad, Ayse 

UMJ, Ayse sølundsfestival 

 

SBE sagde før mødet at hun også vil med på ferie. 

 

Beboerne vil helst på en samlet ferie hvis det er muligt. 

 

I.  Oplysninger om Svanepunktets økonomi – i grovetræk (Jørgen) 

Jørgen vil gerne vide hvordan udgifterne fordeler sig, hvor meget bliver der 

brugt på personale, inventar, mad – bare i grove træk 

Jeg tænker at Morten kan hjælpe os med at skabe synlighed omkring de ting der 

er offentligt tilgængeligt. 
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J. Kostkassen (Jørgen og Ursula) 

Alle er blevet orienteret og har fået et brev herom 

 

Kontonummeret kan fås hos Morten Ulrik jf. Jørgen. 

 

UMJ synes at det er en for voldsom stigning. 

 

Stigning følger inflationen jf. Jørgen 

Jørgen bemærker også at det er første stigning i de 7 ½ år Jørgen har boet på 

Svanepunktet, så der er en vis retfærdighed i den. 

 

Vi laver et regne eksempel med udgangspunkt i de 2400 kr som beboerne 

betalte tidligere, og en inflation på 7,7% og det passer meget godt med 2600 kr. 

 

 

K. Kvindernes internationale kamp dag (onsdag den 8. marts) – Jørgen 

Jørgen holder lav profil denne dag. 

Brændende kærlighed – med stegte løg og bacon 

En lille kage til dessert (uden laktose og gluten) 

 

L. Valentiens day (tirsdag den. 14. februar) 

 

Hakkedrenge med bernaise og spejlæg, med Hvidvin 

 

M. Påske (9. april Yads fødselsdag) og ramadan 

Påskefrokost alle er med, beboerne vil gerne afholde den lørdag den 8. april, da 

Yad har fødselsdag påskedag. 

 

Beboerne vil gerne have - rugbrød, æg, skidne æg, øl og sodavand, rejer, 

fiskefilet, frikadeller, medister, flæskesteg og to slags sild og hvidvin 

 

Påskeleg – hvor der trilles med æg, som i bowling (jeg foreslår at æggene bliver 

hårdkogte inden man begynder) 

 

Yad vil gerne have mexicanermad og lagkage til sin fødselsdag. 

 

N. Hovedrengøring (Jørgen) 

Foreslår hovedrengøring halvårligt, Jørgen estimere at det vil tage 2 mand ca 4 

pr køkken. Vi har lavet et estimat udfra dette og det vil koste ca 1200 kr. pr 

beboer, det er der ikke stemning for! 

Jeg foreslår at beboerne gør det med personalets hjælp, Det er kun Jørgen, JP, 

Leif, Bodil, Ayse, der giver udtryk for at de er interesseret i at hjælpe til. 
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Yad, UMJ og Annette gider ikke hjælpe 

 

 

 

 

 

 

O. Fodboldkampe (SBE) 

Beboerne vil stadigvæk gerne ud og se fodbold (FCN hjemmekampe) hvis man 

kan få billetter som hidtil (Yad, Jp, Ayse og SBE (SBE gav tilsagn inden 

mødet)) 

 

P. Tilfredshedsundersøgelse - Jørgen 

Jørgen vil gerne have at de ansatte laver en tilfredshedsundersøgelse blandt 

beboerne, da Jørgen har hørt om flere der gerne vil flytte fra Svanepunktet, og 

Jørgen ønsker at det bliver klarlagt hvor skoen trykker, så der kan sættes ind, 

hvis der er behov for det. 

De andre beboere vil gerne deltage i en sådan undersøgelse, men de siger at de 

ikke kan svare på noget. 

 

Q. Eventuelt 

Opfordring fra Jørgen om at Salina holder flere kreative dage! Med opbakning 

fra Ayse og UMJ. 

 

R. Evaluering af møde 

Det har taget længere tid. Og det er fint.  

 

Tirsdag er en god dag at afholde møderne på, det må det gerne være igen. 

 

Beboerne føler sig hørt. 

 

Der manglede drikkevarer evt. sodavand, men saftevand kan også gå. 

Måske nogle småkager (hjemmebagte måske) 

 

Næste møde er den 3. april 2023 kl. 19.00  

 


