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Sabro Lokalcenter 

Brugerrådet 

Sabro Kirkevej 151 

8471 Sabro 

Sabro, 

14. februar 2013 

BR Referat 01-13 

Referat 

Brugerrådsmøde 

Tidspunkt: 17. januar 2013 

Fremmødte: Birgit Lund 

Henny Overgaard 

Knud Thomsen 

Peder Sørensen 

Bodil Kjeldsen 

Ingrid Skifter 

Kjeld Letting 

Fraværende: Jørgen Lakjer 

1. Godkendelse af referat: Referatet af mødet den 15. november 2012 blev godkendt af 

de fremmødte.    

2. Orientering ved formanden: Brugerrådet havde modtaget julehilsner fra Annelise 

Jensen og ”Harmonikaens Venner”. Derudover orienterede Birgit Lund om følgende 

emner:  

 Mulighed for brugerrådets medlemmer at deltage i workshops hvor man blandt 

andet, sammen brugerrådsmedlemmer fra andre lokalcentre, drøfter ideer til kurser 

m.m.  

 Ingrid Skifter deltager i bestyrelsesmøder møder afholdt af Sabro Seniorkrolf 

forening. 

 Knud Thomsen deltager i arrangementudvalget, der har til formål at knytte 

arrangementer og caféen tætter sammen. Udvalget mødes hvert kvartal i den sidste 

uge inden deadline for ”Sabro Centerpost”. 

 Brugerrådet fortsætter med at være medlem af Fællesrådet for Sabro – Fårup, som 

er koordinator og sekretariat for de tilsluttede medlemsgrupper i forbindelse med 

henvendelse til myndighederne i Århus Kommune. 

 I forbindelse med brugerrådets arrangementer er der specielle menuer i caféen. 

Menuerne kan ses på brugerrådets hjemmeside, og tilmelding sker ved køb af 

spisebilleter i caféen.   

 Der var 71 ansøgninger til stillingen som Område Vest Frivilligkoordinator, hvoraf 8 

udvalgte vil blive indkaldt til samtale.  

 De oprettede netcaféer på de udvalgte steder virker ikke optimalt. Udstyret er sat op i 

caféerne hvor folk sidder og spiser, hvilket virker forstyrrende for både brugere af 

netcaféer så vel som gæsterne i caféerne.  
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3. Orientering ved kassereren: Knud Thomsen informerede om brugerrådets økonomi, 

som fortsat var god. Revideret regnskab for 2012 var fremsendt til Århus Kommune, 

Magistrat for Sundheds og Omsorg i henhold til Håndbog for Brugerråd.   

4. Indkommende forslag: 

4.1 Anvendelse af gave på. Kr. 5.000 fra Borumfond: Birgit Lund opfordrede alle til at 

komme med forslag på næste brugerrådsmøde.  

4.2 Manglende parkeringspladser på lokalcenteret: Der er alt for få parkeringspladser på 

lokalcenteret. Det blev derfor vedtaget, at nedsætte et ad-hoc udvalg der får til opgave 

at undersøge mulighederne for etablering af flere pladser.  

4.3 Husorkester: Birgit Lund arbejder med sagen 

4.4 Telefonkontakt til Sabro Lokalcenter: Det skal undersøges om kontakt til lokalcenteret 

kan blive lettere i tilfælde hvor der er behov for akut hjælp.  

4.5 Flytning af ribberne fra festsalen til baglokalet: Som nævnt i referat af brugerrådsmødet 

den 15. marts 2012 skal ribberne i festsalen fjernes, og 3 af dem sættes op i baglokalet. 

Birgit Lund vil kontakte dem der skal udføre arbejdet og anmode om at det bliver gjort.  

5. Eventuelt: Ingen emner under dette punkt.  

6. Dato for næste møde: 14. februar kl. 09.30 

 

Referent   

    

_____________ 

Jørgen Lakjer 

 

Formand 

 

_____________ 

Birgit Lund 

         


