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Sabro Lokalcenter 
Brugerrådet 
Sabro Kirkevej 151 
8471 Sabro 

Sabro, 
26. januar 2014 

BR Referat 01-14 

 
Referat 

Brugerrådsmøde 

 

Tidspunkt: 16. januar 2014  

Fremmødte: Birgit Lund 
 Henny Overgaard 
 Knud Thomsen 
 Kjeld Letting 
 Bodil Kjeldsen 
 Nora Hansen 
 Ingrid Skifter 
 Karen Juul (Teamleder, Lokalcenteret) 
 Mariane B. Nedergaard (Frivilligkoordinator, Område Vest) 

Fraværende: Jørgen Lakjer  

Birgit Lund indledte mødet med at byde de fremmødte velkommen, specielt til Brugerrådets 
nye medlem Nora Hansen.  

1. Valg af ordstyrer: Henny Overgaard blev valgt som ordstyrer. 

2. Orientering v/ Karen Juul: Der var blevet ansat en ny nattevagt på plejeafdelingen. 
Det blev vedtaget at et udvalg, bestående af Karen Juul, personale fra pleje-
afdelingen, en repræsentant fra kommunen, og Knud Thomsen fra Brugerrådet, får til 
opgave at udarbejde en plan om ”forskønnelse” af indgangspartiet (nye møbler m.m.) 
til centeret.  

 Derudover blev det vedtaget at Brugerrådet betaler for beplantning af kummerne på 
plejegangen.  

 På forespørgsel om Centret havde faste regler med flagdage oplyste Karen Juul, at 
der for tiden ikke var fastsat regler om på hvilke dage flaget skulle hejses.   

 I forbindelse med en eventuel renovering af parkeringsområdet vil man se om der 
er mulighed for at forskønne området ud for køkkenafdelingen.          

3. Orientering v/ Mariane B. Nedergaard: Der er nu kommet retningslinjer (en såkaldt 
paraplylicens) til offentlig fremvisning af spillefilm. 

 Uge 15 er udråbt til ”generationernes uge” i Århus hvor der sættes fokus på 
arrangementer og fællesskaber på tværs af alder.  

 Alle brugerrådsmedlemmer i Område Vest er inviteret til Introduktion og 
Inspirationsdag på Saksild Strand den. 23. januar. Dagens program kan ses i 
læsemappen på brugerrådets kontor.  

 Mulighed for tilskud til køb af nye måtter til gymnastikholdet vil blive undersøgt. 

 Der arbejdes fortsat på at få netcaféen helt på plads. 
     

4. Godkendelse af referat fra mødet den 14. november 2013: Referatet blev godkendt 
uden bemærkninger 

 



BR Referat 01-14 (forts.) 
 

 

www.sabrobrugerraad.dk 
Side 2 af 2 

 

5. Status på åbne emner: 

5.1 Parkeringspladser på centerets parkeringsområde: Emnet vil blive taget op når 
Rasmus Thun fra Århus Kommune Bygningsafdeling kommer tilbage efter ferie.  

Status: Emnet åben 

5.2 Fordeling af Centerposten: Det blev vedtaget at fortsætte med at fordele Centerposten 
som hidtil. 

Status: Emnet lukket       

6. Formandens beretning: Den nye Håndbog for Brugerrådsmedlemmer for 2014 er 
endnu ikke udkommet, indtil videre bruger vi derfor den ”gamle”. 

 Ældrerådets kvartalsinformation kan ses i læsemappen på brugerrådets kontor. 
Som nævnt i Ældrerådets pressemeddelelse af den 7. januar blev tidligere 
byrådsmedlem Kate Runge valgt som formand for rådet.  

 Liste med brugerrådsmedlemmernes navne, telefonnumre og maildresser er under 
udarbejdelse, og vil blive fremsendt per mail af Jørgen Lakjer 

 Lokalbladet er blevet kontaktet med henblik på at få lidt omtale af de nye 
vinteraktiviteter 

 Indbydelse til Foreningens dag, som afholdes den 11. april, kan ses i læsemappen 
på brugerrådets kontor. 

 Brugerrådet fra Søholm Lokalcenter besøger Sabro Lokalcenter den 29. januar fra 
kl. 11.15 – 11.45 

 Der afholdes samordningsmøde den 20. februar kl. 13.00 – 15.00 på Sabro 
Lokalcenter 

 Der afholdes valg til Pårørenderåd på centeret. Brugerrådet vil være repræsenteret 
ved Birgit Lund. 

 Klaveret i festsalen skal stemmes, hvilket vil blive gjort af firmaet Juhl Sørensen, 
pris kr. 1.000. Brugerrådet vil give et tilskud.  

7. Kassererens beretning: Knud Thomsen fremlagde regnskabet for 2013, der per 31. 
december viste at der henstod kr. 13.450 på brugerrådets konto i Danske Bank. 
Regnskabet var gennemgået og revideret af brugerrådets revisorer Anni Lauritzen og 
Ivar Clausen      

8. Indkomne forslag: Der var ikke fremsendt forsalg til behandling 

9. Eventuelt: Man drøftede om man eventuelt skulle finde nye sponsorer, og finde nye 
ideer til sommerfesten og arrangementer i april, maj og juni måned.  

10. Dato for næste møde: Næste møde vil blive afholdt den 13. februar kl. 09.30 

Referent 
 
______________ 
Birgit Lund 

Formand 

_____________ 
Birgit Lund 

   


