Dialogmøde d. 12 april 2013
Referent: Julia
Ordstyrere: Mette og Sajid.
1. Info fra caféen: Mette fortæller at køkkenteamet har holdt møde. Der blev
oplyst at Private madvarer ikke må opbevares i fryseren.
Og der er mulighed for at købe bokse til salat man gerne vil have med hjem.
Prisen er 2 kr. for en boks + 15 kr. for salat.
2. Der er koncert med Kevin og Krestan fra ungegruppen fredag d. 3 Maj.på
Gasværket fra 1300 - 1400
3. Steen foreslår en velkomsttavle, så folk kan se info og besøgende kan føle sig
velkomne og man kan se at man ikke er gået forkert. Mimse foreslår at man
bruger den whiteboard der hænger på infogangen.
- Mette foreslår at administrationen styrer deres egen velkomsttavle
og Gasværket sin.
- Velkomsttavlen skal indeholde info om hvem der kommer på besøg og
hvad der skal ske.
- Jan maler halvdelen af branddøren ved indgangen med tavlelak, så denne
kan benyttes til velkomst/info tavle da dette er respektfuldt overfor
gasværkets borgere.
4. Ferietur: Tøseklubben har snakket om små ture af 2-3 dages varighed rundt
omkring. Der bliver lavet opslag med 3 forskellige forslag og alle har mulighed
for at melde sig til. Det bestræbes at tage af sted i slutningen af maj begyndelsen af juni.
5. Nedløbsrøret er hoppet af oppe ved taget. Dette bliver der taget hånd om.
Steen har taget kontakt til Toni og Mette følger op på dette.
6. Vil man vide noget om Danmark, har Solvej ringet og sagt at man skal læse
Karl Munk. Steen spørger om man kan genetablere læseklubben.
7. Der er aftenlukket fredag d. 12/4 og der er lukket d. 1. maj. Men Gasværket
holder åbent grundlovsdag.

8. Evt.: Steen spørger til avisen. Personalet vil gerne støtte op om at borgerne
selv køber avisen. Mimse fortæller at Vestervængets beboere selv betaler for
deres avis, derfor kan den ikke lånes til Gasværket.
- Jan fortæller at der står en seng ude i garagen man kan få. Den er 90 cm
bred
- Tina fortæller at der er kommet 28 tilbagemeldinger på ønskerne ang.
samarbejdspartnere. I slutningen af næste uge regner personalet med at
komme med en tilbagemelding.
- Hanne spørger ind til driftsgrupperne. Dette er personalet i gang med. Tina
svarer at driftsgrupperne kommer på bane når samarbejdspartnerne er
fordelt.
- Husk at skrive navn ved de events man skriver på dagsordenen.

