Referat af SANDstorstrøms møde fredag den27 November!
Tilstedeværende:
Linette Hansen,Robert Hansen og Mette kom også,hun var bare lidt
forsinket!
Fraværende: Bo,Michael,Bjarne og en der hedder ricki,de er fra Sønderskovshjemmet!
1) Både punkt 1 og punkt 2 blev sprunget da punkt 1 var en præsentation af os de lidt ældre i
Sandstorstrøm...
2)Punkt 2 blev også sprunget over på grund af dem som havde udvist interesse på at være med i
SANDstostrøm,dem som bor på
Sønderskovshjemmet ikke kom...
3) vi har også besluttet os til at slå både punkt 3 og 4 sammen eftersom at de omhandler det
samme,de handler nemlig om julegaver,Julegave-ideerne kommer fra SANDstorstrøm fordi vi
kommer besøg på vores boform her i Næstved og der har vi hørt fra personalet at der er nogle af
beboerne der ikke får nogen former for julegaver,den samme tanke har vi også angående med
nogle af de borgere der kommer på vores varmestue,vi har tænkt os at ville købe 15 gaver til vores
Boform og 15 gaver til nye Cafe Håbet,Priserne på gaverne er 4500 kr
5)Juleindkøb,,, Jeg Robert Hansen har fået til opgave at kontakte en af vores personaler på vores
cafe angående med hjælp til Jule-indkøb og jule-kørelse og hende der har tilbudt at kører for os
hedder Dorte og hun er ansat på vores nye Cafe
6) Jule-event,vi snakkede også om at kunne holde et jule-event på vores cafe så der skal vi skal vi
også bruge nogle penge til og der lovede Mette at kontakte Bongo angående penge til vores juleevent,vi håber selvfølgelig at få lov til det hele og vores jule-event ska holdes den 14 December
7) Næste møde i SANDstorstrøm er vi blevet enige om er den 12/1-21
8) vi er blevet enige om at holde vores General-forsamling den 22/2-21
Med Venlig Hilsen
Robert Hansen
SANDstorstrøm`s Formand

