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Sabro, 
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BR Referat 02-13 

Referat 

Brugerrådsmøde 

Tidspunkt: 14. februar 2013 

Fremmødte: Birgit Lund 

Knud Thomsen 

Peder Sørensen 

Bodil Kjeldsen 

Ingrid Skifter 

Kjeld Letting 

Karen Juul (Teamleder, Lokalcenteret) 

Fraværende: Henny Overgaard 

1. Godkendelse af referat: Referat af mødet den 17. januar er skrevet, men endnu ikke 

fordelt til medlemmerne af brugerrådet. Godkendelse af referatet vil derfor først finde 

sted på det næste brugerrådsmøde.  

2. Orientering ved Karen Juul: Plejeboligernes økonomi var god. Der er ventelister til 

plejeboligerne, og prisen for de borgerne i de 30 boliger vil blive det samme i år som i 

2012.  

 Prisen for at beboerne i plejeboligerne kan deltage i brugerrådets arrangementer er 

for høj. Det blev derfor på mødet enstemmigt vedtaget, at beboerne fremover kun 

skal betale 30 kr.     

 Der vil fremover være 2 ansatte i plejeafdelingen til at tage sig af de 5 elever.  

 Der vil hver anden mandag kl. 10.00 blive afholdt husmøder i caféen. Møderne har til 

formål at samordne og drøfte de mange aktiviteter på centeret. På møderne vil Knud 

Thomsen repræsentere brugerrådet.  

 I budgettet for ombygning af plejeboligerne, var der medtaget et beløb på kr. 320.000 

til udsmykning af fællesarealerne. Pengene er imidlertid aldrig blevet anvendt til 

formålet, og der vil derfor blive nedsat en arbejdsgruppe der får til opgave at komme 

med forslag til hvorledes pengene bedst kan anvendes, for eks. ved udsmykning af 

gangene ved plejeboligerne og ”Oaser” med møbler og blomster, hvor beboerne kan 

sidde og hygge sig.         

3. Orientering ved formanden: Birgit Lund orienterede om et afholdt samordningsmøde, 

og om at nytårskoncerten, afholdt den 17. januar med ”Wiener-duoen”, havde været en 

stor succes med 85 deltagere.  

 ”Sangens dag” vil blive afholdt på centeret med deltagelse af skoleelever fra 6 – 12 

år. Siden sidste møde har brugerrådet modtaget informationer om følgende møder 

arrangementer m.m., som kan ses i læsemappen på brugerrådets kontor.
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 Projekt Spisevenner, Informations- og Inspirationsmøde 

 Kursustilbud til frivillige 

 Organisationsplan, Århus Kommune Sundhed og Omsorg 

 Indbydelse til Foreningernes Dag 12. april 

 Ældrerådets Kvartalsinformation for 4. Kvartall 2012 

 Røde Kors, gratis kursus i førstehjælp for frivillige i Sundhed og Omsorg 

4. Orientering ved kassereren: Knud Thomsen informerede om brugerrådets økonomi. 

Regnskabet for 2012 viste et overskud på kr. 9.000, som er overført til 2013. Der er 

overført kr. 17.700 fra Århus Kommune og kr. 5.000 fra Borumfonden til brugerrådets 

konto.   

5. Indkommende forslag: Følgende forslag blev behandlet på mødet: 

5.1 Centerpost i farver: Den nuværende årlige udgift for trykning af Centerposten beløber 

sig til ca. 1.000 kr. Prisen for at få den trykt i farver vil blive ca. 2.000 kr., hvilket blev 

enstemmigt godkendt af de fremmødte. Jørgen Lakjer vil undersøge hvorledes 

maskinen skal indstilles til fremover at trykke centerposten i farver.  

5.2 Nyt Logo: Lokalcenterets logo med den hvide baggrund fremstår ikke tydeligt nok på 

bl.a. pjecen for Frivilligpolitikken for Område Vest. Jørgen Lakjer vil lave nogle forslag til 

et nyt logo som vil blive gennemgået på næste møde. 

5.3 Parkeringspladser: Der er for få parkeringspladser på centeret. Der vil derfor blive 

nedsat en arbejdsgruppe, der får til opgave at undersøge muligheder for etablering af 

flere pladser på lokalcenterets område, eller på andre kommunale områder i umiddelbar 

nærhed af centeret.  

5.4 Netcafé: Der er endnu ikke taget nogen beslutning om hvor netcaféen på lokalcenteret 

skal etableres.. Erfaring fra andre lokalcentre viser, at det er en dårlig ide at etablere en 

netcafé i lokalcentrenes caféer.  

5.5 Arrangementer: Forskellige forslag til arrangementer for april, maj og juni måned blev 

drøftet, og vil blive færdigbehandlet inden den 1. marts, så de kommer med i næste 

udgave af Centerposten. 

5.6 Midsommerfest: Det blev vedtaget at slå Skt. Hans og Sommerfesten sammen til en 

fest med navnet ”Midsommerfest” som vil blive afholdt søndag den 23. juni.              

6. Eventuelt: Alle var enige i at alterduen trængte til at blive vasket. Jørgen Lakjer vil først 

lave et indlæg om Centerbussen på hjemmesiden, når reklamerne fra sponsorerne var 

blevet sat på bussen.       

7. Dato for næste møde: 14. marts kl. 09.30 

Referent 

________________ 

Jørgen Lakjer 

Formand 

_____________ 

Birgit Lund 

         


