
Referat: 

Forum: Beboermøde 

Tid: Tirsdag d.25. oktober kl.19 til kl.20 

Sted:  Fællesrummet 

Deltagere:  CL og IDGH, samt personale JBJ og LHG) 

1. Valg af ordstyrer: Lars  

 

2. Valg af referent: Jeanet 

 

3. Godkendelse af dagsorden: Alle kunne godkende dagsorden.  

 

4. Godkendelse af referat fra sidst: Delvis godkendt CL minde om at ambulance planerne er 

glemt. CL mener ikke at have fået udleveret ambulanceplanen i papirform 

 

5. Forslag/ønsker til aftensmad: 

 - Beboerne kan mindes om at se madplan på tavlen. 

IGDH savner at få burger lidt oftere. 

 

6. Forslag/ønsker til ture og aktiviteter: 

CL kunne godt tænke sig en tur Tivoli i starten af december 22. 

 

 

7. Forslag til forbedringer eller mangler i huset samt husaftale: 

IGDH spørger ind til om der er noget nyt til lyd forbedringerne  

CL fortæller, at hun oplever der er for varmt i dennes bolig, oplever at der er 23 grader og finder det 

svært at sov med denne temperatur. CL beder hjælp til at regulerer varmen ned.  

 CL efterlyser lys som ikke virker på udeområdet omkring ved CL´s terrasse.  

IGDH ønsker sig en ringeklokke på sin hoveddør da han har svært ved at høre når personalet banker på.  

 



8.  Personligt: 

IGDH fortæller, at det bekymere ham at han skal flytte lejlighed og alle hans ting som skal flyttes. 

IGDH forslår, at alle de andre lejlighed på hans gang bliver lydisoleret undtagen hans lejlighed.    

 

9.  Området: 

CL fortæller, at hun oplever at naboerne ikke hilser så meget mere på hende. Ellers er den general 

holdning er, at er ro i området.  

CL fortæller, at hun synes det er ærgerligt at der ikke bliver sorteret plast affald i hendes bolig.  

CL fortæller, at hun synes der indkøbes for meget pålæg og det fryses ned og tøses op igen dermed kort 

ophold barthed. 

hun synes det er spild af penge og ønsker at personalet skal blive bedre til ikke at købe for meget pålæg 

og mad ind generalt.    

 

10.  Eventuel:   

 - Kopper og glas tilhørende fællesrum skal ikke benyttes som askebægre 

 - Info om besøgshund. Alle boende borgere skal være enige om ideen. 

Beboerne synes det er en god ide, men ønsker mere information om hvordan det skal foregå når 

besøgshunden er på SSV.? 

 

11.   Evaluering af møde: IGDH udtrykker at det var et godt møde.  

                                                                 CL udtrykker også tilfredshed med mødets forløb.    

I  


