
Fællesmøde i Mellemgruppen d. 5 juli 2022 

Til stede: Perry, Jesper G., Jesper R., Nina, Heinz, Betina, Bo, Jesper D., Morten, Lasse 

Referent: Lasse 

1. Den gode stemning:  

Heinz oplever at stemningen i stemningen i værestedet er blevet bedre på det sidste, 

hvilket han kobler med sin oplevelse af at der er kommet mere fleksible muligheder for 

brugernes indkøb til værestedet. En anden lidt nyere bruger, Morten, fortæller at han 

generelt oplever at der er en hyggelig stemning i værestedet og synes i øvrigt at de ture der 

bliver lavet ud af huset er interessante og giver udtryk for at han gerne vil deltage mere i 

værestedets ture.  

Da der er flere nye brugere til dette fællesmøde laver vi også en kort præsentationsrunde 

rundt om bordet. 

2. Information fra personale og brugere: 

Nina fortæller lidt om Lilleskolen i Vanløse og da der er interesse for at se hvad det er for et 

sted laver vi et opslag i forhold til at lave en tur hvor vi besøger Lilleskolen i snarlig fremtid. 

 

Der vil blive arrangeret en sommerfest med mulighed for at invitere pårørende som vil 

finde sted den 24 august. Festen vil starte om eftermiddagen kl. 14 med kaffe og kage, og 

sidenhen  tænder vi op i grillen og spiser noget aftensmad sammen. Der er nedsat et 

festudvalg som vil arrangere de nærmere detaljer omkring festen. Heinz meldte sig til at 

deltage i festudvalget. 

  

Der bliver informeret om Kaffekassen til de nye brugere. Kaffekassen er brugernes egen 

pengekasse som danner basis for indkøb af kaffe og the plus, kage om fredagen samt nogle 

gange tilskud til ture eller arrangementer hvis det bliver besluttet på et fællesmøde af 

brugerne.  

3. Ture og aktiviteter i Mellemgruppen: 

Der kom følgende forslag til ture med Mellemgruppen 

Badetur, Sagnlandet Lejre, skovtur, Eksperimentariet, Tøjhusmuseet, Frihedsmuseet. 

Den tur der blev demokratisk valgt var en skovtur, og det blev bestemt på mødet at den 

gerne måtte rumme mulighed for en badetur. Så Dyrehaven og Bellevue kunne være en 

mulighed. 

Heinz meldte sig til at stå for at arrangere en tur til Sagnlandet Lejre evt. sammen med en 

personale. 

Den sidste tur bliver bestemt af personalet. 

4. Evt.  

Der var ingen punkter til evt.   


