
Indretningsmøde i væksthuset 4.11.2020

Deltager: 2 brugere, Jørgen, Frank, Raymond, Maria

Opdatering siden sidst: 

Hvad siger brugerne til den nye indretning? 

Fint det ikke er så kompakt. 

Blomster og lamper er indkøbt og sat op. 

Bluetooth højtaler, der er sagt ok til at vi kan købe sådan en. Hvem har kan det? Vi 
spørger bostøtte Mathias, om han vil påtage sig denne opgave. Frank taler med 
Mathias om det. 

Bruger minder om at der står en højtaler i krea som måske kunne være en mulighed. 
Jørgen kigger på den. 

Nye rammer til ophæng i væksthuset. Hvem hænger op? Bruger og Jørgen hænger op.

Forslag 

Bruger vil gerne at der flyttes borde rundt, så der kan komme flere borde ind i 
spisestuen, hendes forslag er at bruge de sorte for enden af gangen. Bruger vil gerne 
afprøve dette.

Bruger: Vinduet i krea den første vindue, hænger kun i et hængsel – Der henvises til 
Martin som er arbejdsmiljø repræsentant. Martin er orienteret herom. 

Raymond forslår at der bliver indkøbt et bordfodbold til væksthuset? Vi skal være 
opmærksom på at der kan komme larm derfra. Det skal være noget der skal kunne 
flyttes nemt. 

Raymond har set et på DBA til ca.400 kr.  Må vi lave udlæg. Jørgen og Raymond taler 
med Heidi. 

Raymond forslag at der sættes skilt op med ”rum navne” på, det skal laves i flere 
forskellige farver. Raymond påtager sig denne opgave sammen med 3 brugere. 

Kunst i væksthuset. Ulla er tovholder med start 1.1.2021.

Ulla vil gerne stå udstillingerne, Frank vil gerne stå for det praktiske – kørsel, flytning 
osv.

Det skal primært være fra egne rækker, kommer der huller i udstillingen er der forslag 
om at kontakte, Baunegården, Kjærsholm, Sølund. 

Skiftende udstilling i væksthuset



Når der hænges billeder op i væksthuset, skal der laves et tidsperspektiv på hvor 
længe de skal hænge der.

Hvor længe skal bruger`s billeder hænge i stue? Snak med Uffe. 

Gangen

Hvem vander blomsterne på gangen? Raymond vander torsdag, bruger vander resten.

Der er aftalt i dag, at det store maleri arrangement på gangen fjernes.  Frank skruer 
det ned. 

Der mangler 2 stiger til gangen med blomster – Frank står for at købe en stige mere. 
Frank vil ligeledes kigge på garderobe løsninger til gangen, han taler med Ulla inden 
køb. 

Blomster: Bruger forslår Alpeviol og november kaktus. 

Nyt møde i starten i det nye år – midt januar. Maria indkalder til nyt møde- 
onsdag efter kl 14. Jørgen skriver det på hjemmesiden.  


