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Sabro Lokalcenter 
Brugerrådet 
Sabro Kirkevej 151 
8471 Sabro 

Sabro, 
19. januar 2015 

BR Referat 01-15 

Referat 
Brugerrådsmøde 

 

Tidspunkt:    15. januar 2015  

Fremmødte: Birgit Lund Henny Overgaard 
 Knud Thomsen Ingrid Skifter 
 Bodil Kjeldsen 

Jane Vestergaard 
(Værtinde, Lokalcenteret)  

Jørgen Lakjer 
Kjeld Letting 
Nora Hansen 

   
Fraværende:  Mariane B. Nedergaard  
 Karen Juul  

Birgit Lund indledte med at byde de fremmødte velkommen til månedens møde.    

1. Valg af ordstyrer: Knud Thomsen blev valgt som ordstyrer 

2. Godkendelse af referatet fra mødet den 13. november: Referatet blev godkendt 
uden bemærkninger 
 

3. Status på åbne emner:  

3.1 Parkeringspladser på centerets parkeringsområde: Den 9. december blev der afholdt et 
møde på lokalcenteret med Rasmus Thun Jørgensen fra Bygningsafdelingen. I mødet 
deltog Jørgen Lakjer, Birgit Lund, Knud Thomsen, Jane Vestergård og Kaj Svendsen. 
Brugerrådets forslag til en bedre markering af parkeringspladserne, blev med få 
ændringer godkendt af Rasmus Thun Jørgensen, som vil sørge for at arbejdet bliver 
udført i løbet af januar måned, såfremt vejret tillader det.  

En bedre markering af parkeringspladser løser imidlertid ikke alene problemet. Det blev 
derfor vedtaget, at anmode Fællesrådet for Sabro – Fårup om at tage sagen op med 
Århus Kommune. Jørgen Lakjer laver et udkast til anmodningen, som skal fremsendes 
til fællesrådet senest 5 uger før det ordinære repræsentantskabsmøde i april måned. 

Status: Emnet åben   
 

3.2 Anvendelse af de kr. 50.000 fra Århus Kommune til Cafeudvikling m.m.: På et møde 3. 
december i udvalget for anvendelse af beløbet, blev der lavet en opgørelse over, hvad 
pengene var blevet anvendt til. Kopi af referat af mødet kan ses i læsemappen på 
brugerrådets kontor.  
 
Status: Emnet lukket 
   

4. Formandens beretning: Birgit Lund orienterede om følgende afholdte møder, og om et 
kommende møde i februar måned: 

 Formand-næstformandsmødet den 3. december på Lokalcenter Viby. I forlængelse 
af mødet, blev der også holdt et møde om caféerne. Her blev de fremmødte 
orienteret om de kommende nedskæringer af driftstilskud i 2015 og 2016. 

 Koordineringsmødet den 17. december på Lokalcenter Brabrand.  
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 Formand-næstformandsmødet den 14. januar på Lokalcenter Viby 

 Det planlagte Samordningsmøde for alle brugerrådsmedlemmer i Område Vest, 
som er planlagt til at finde sted på Sabro Lokalcenter den 24. februar. 

 
Kopi af referater af de afholdte møder kan ses i læsemappen på brugerrådets kontor. 
  

5. Kassererens beretning: Î henhold til Knud Thomsen blev regnskabet for de 50.000 kr. 
til projektet for Ensomhedsforebyggelse og Cafeudvikling fremsendt den10 januar. 
Brugerrådets driftsregnskab for 2014 var revideret af brugerrådets revisorer og 
fremsendt til tiden. Kommunens tilskud på kr. 17.770 for 2015 forventes modtaget, og 
der henstod kr. 50.379 på brugerrådets konto, hvoraf de 6.000 er ”Øremærket” til 
Mandegruppen.  
 
Det blev vedtaget at forlænge aftalen om tilskud til kørsel med Centerbussen, som er 
beskrevet på bagsiden af folderen for menuer i oktober måned, frem til 30. juni. I 
nævnte periode vil personalet i caféen evaluere, hvorvidt aftalen har haft en positiv 
effekt på omsætningen, så brugerrådet har et grundlag for at kunne vurdere om aftalen 
skal gøres permanent.   

  
6. Indkomne forslag: 

7.1 Anvendelse af modtaget gave kr. 3.500: Det blev enstemmigt vedtaget at anvende 
beløbet til køb af blomster og ”Medicin” til beboerne på centeret. 
 
Status: Emnet lukket 

7.2 Ønske om et løbebånd til Selvtrænerholdet: Holdet har fremsendt en ansøgning til 
brugerrådet om midler til køb af et løbebånd. I henhold til Knud Thomsen afventer man 
et besøg af en ergoterapeut, der skal bedømme om det valgte løbebånd er velegnet for 
holdet, før brugerrådet kan tage stilling til ansøgningen.  
  
Status: Emnet åben   

7.3 Eftersyn og vedligeholdelse af mikrofon til højtaleranlæg i festsalen: I forbindelse med 
flere arrangementer, hvor man har benyttet højtaleranlægget, har der været problemer 
med mikrofonen. Jane Vestergaard vil finde ud af hvem der er ansvarlig for 
vedligeholdelse af anlægget.  
 
Status: Emnet åben    
 

10. Eventuelt: Ingen emner 
    

11. Dato for næste møde: Det næste brugerrådsmøde vil blive afholdt den 19. februar kl. 
09.30 
 

Referent 
___________ 
Jørgen Lakjer 

Formand 
___________ 

Birgit Lund 

 


