
Fællesmøde d 7 juli 2022 

Til stede: Gerd, Nina, Heinz, Lasse, Anne, Vibeke(vikar), Lis, Mette, Elli, Ebbe, Jesper Raaschou 

Referent: Lasse 

1. Den gode stemning: 

En bruger fortæller at hun er glad for at vi har fået et større og samlet bord i det kreative 

rum. En anden bruger fortæller at han er ked af en episode der opstod sidste gang der var 

søndagsbrugeråbent som kom til at forstyrre den gode stemning. 

 

2. Info fra personale og brugere: 

Vi er godt i gang med haveprojektet. Der er ved at blive samlet højbeds plantekasser. Vi 

skal have lagt fiberdug i de færdige højbedskasser og fyldt jord i. 

Vi har fået to nye borde til terassen, og vi får også nogle nye stole.  

Der skal indkøbes en ny gasgrill senere på sommeren. 

Vi har også fået en ny professionel ukrudtsbrænder som står i skuret og som alle er 

velkomne til at bruge for at bekæmpe ukrudtet på terassen. 

 

Der bliver afholdt en sensommerfest i værestedet d. 24 august, med et Hawaii/strand tema 

med mulighed for at invitere pårørende. Vi starter op med kaffe og kage kl. 14 og senere vil 

der blive fælles spisning med grillmad og tilbehør plus en dessert. Festen slutter kl. 20. 

Der er tilmeldingsfrist d. 12  august. 

 

Nina fortæller om Lilleskolen i Vanløse og gør opmærksom på den store vifte af muligheder 

for undervisning der findes der. Se det materiale de har tilsendt os i forhold til hvilke kurser 

man kan tilmelde sig. Der bliver hængt en seddel op hvor man kan skrive sig på hvis man er 

interesseret i at komme med på besøg på Lilleskolen og se hvad det er for et sted.   

 

På opfordring fra flere brugere opfordres alle til at huske at rydde op efter sig selv, og 

huske selv at sætte brugte krus/glas eller service i opvaskemaskinen.  

 

3. Ture og aktiviteter: Punktet bliver udskudt til næste fællesmøde da der er fint styr på den 

kommende måned, og vi er blevet ret møde trætte da vi har fået skudt punktet til sidst i 

mødet. 

  

4. Kaffekassen: 

Der tages en beslutning om at kaffekassen giver tilskud til ALLE uden skelen til om man 

drikker kaffe og the i værestedet, når det besluttes af brugerne at kaffekassen skal give et 

tilskud til arrangementer, ture eller andet. 

Derudover tages der beslutning om at kaffekassen giver et tilskud på 50 kr. pr mand til 

sommerfesten. 



Anne, der står for at lave regnskabet for kaffekassen fortæller at der bliver brug for en vikar 

til at sørge for regnskabet i oktober måned hvor hun tager på ferie. Overvej om det er 

noget du kan stå for kortvarigt. Vi spørger igen til september. 

 

5. Sedlen for ansvarsområder bliver gennemgået og opdateret i forhold til hvilke brugere eller 

personaler der står for de små forskellige vedvarende praktiske opgaver vi har i 

værestedet. Har man ikke været til mødet må man meget gerne kigge på listen over 

ansvarsområder i forhold til om der er et område som man kan stå for enten alene eller 

sammen med andre. 

 

6. Forslag til A/C med varmeveksler 

En bruger fortæller om et forslag om at få en varmeveksler i værestedet. 

Nina fortæller at det ikke skal diskuteres på dette møde men at brugeren og hende kan gå 

over og præsentere ideen for Johan på et andet tidspunkt.  

 

7. Evt. 

Intet til evt. 

 

 


