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Sabro Lokalcenter 
Brugerrådet 
Sabro Kirkevej 151 
8471 Sabro 

Sabro, 
24. februar 2014 

BR Referat 02-14 

 
Referat 

Brugerrådsmøde 

 

Tidspunkt: 13. februar 2014  

Fremmødte: Birgit Lund 
 Henny Overgaard 
 Knud Thomsen 
 Kjeld Letting 
 Bodil Kjeldsen 
 Nora Hansen 
 Ingrid Skifter 
 Jane Vestergård (Administrationen, Lokalcenteret) 
 Ida M. Hovgaard (Forebyggelseskonsulent, Område Vest) 

Fraværende: Jørgen Lakjer 
 Karen Juul (Teamleder, Lokalcenteret) 
 Mariane B. Nedergaard (Frivilligkoordinator, Område Vest)  

Birgit Lund indledte mødet med at byde de fremmødte velkommen.    

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

2. Orientering v/ Ida. M. Hovgaard: Oplysningsbreve til 75-årige borgere med tilbud om 
hjemmebesøg vil blive fremsendt.  

 Kommunen vil afprøve forskellige ”gøremål”, der kan få betydning for ældre 
borgere. 

 ”Suppeaftener” skal ses som et tilbud til borgere der har behov for fællesskab, så 
ensomheden brydes i bl.a. spisesituationer. Beboere fra ældreboligerne kan blive 
hentet af personalet fra centeret. 

 Pjecer med omtale af forskellige møder, foredrag, kurser og information om Digital 
Post kan læses på Brugerrådskontoret.  

     
3. Godkendelse af referat fra mødet den 16. januar 2014: Referatet blev godkendt 

uden bemærkninger. 

4. Status på åbne emner:  

4.1 Parkeringspladser på centerets parkeringsområde: Emnet vil blive taget op på det 
næste brugerrådsmøde. 
    

5. Formandens beretning: En hilsen fra Lokalcenter Søholm, der måtte melde afbud til 
deres planlagte besøg den 29. januar på Sabro Lokalcenter. Besøget vil i stedet for 
finde sted på et senere tidspunkt. Der var ligeledes en hilsen fra Magistraten for 
Sundhed og Omsorg (MSO) med en stor tak til de mange frivillige (2.595) i 
kommunen, der hjælper til på Lokalcentrene.  
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 Jørgen Lakjer vil deltage i et møde den 28. februar om netcaféen, hvor bl.a. IT 
Supporter Dav Jacobsen vil orientere om åbning af netcaféen, hjælp til brugere 
m.m. Efter mødet vil Jørgen Lakjer orientere brugerrådsmedlemmerne om 
resultatet af mødet per mail. 

 Helle Dalsgård Jensen overtager stillingen som leder af Service Vest Centeret, som 
har det overordnede ansvar for køkkener og caféer i Område Vest. 

 Et omfangsrigt kursuskatalog for frivillige kan ses på Brugerrådets kontor 

 Uge 15 er udnævnt til generationsuge – Liv og glade dage på tværs af 
generationer. Vi prøver sammen med skolen at få et arrangement på plads i den 
anledning. 

 Århus Symfoniorkester har tilbudt at give koncert på centeret. Vi har derfor 
prioriteret dagene den 9., 10. og 11. september for planlægning af besøget.    

  
6. Kassererens beretning: Knud Thomsen oplyste, at det årlige kommunale tilskud på 

kr. 17.770 nu var indgået på Brugerrådets konto. Brugerrådet havde ligeledes 
modtaget ca.kr. 300 (penge per stik) vedrørende dagen for vaccinationen i efteråret.    

7. Indkomne forslag: Der var ikke fremsendt forslag til behandling. 

8. Eventuelt: Brugerrådsmedlemmerne blev mindet om Samordningsudvalgsmødet 
torsdag den 20. februar på Sabro Lokalcenter. Klaveret i festsalen vil blive stemt i nær 
fremtid. Arrangement for Revyen ”Gråspurvene” skal på plads snarrest.     

9. Dato for næste møde: Næste møde vil blive afholdt den 13. marts kl. 09.30 

 

Referent 
 
______________ 
Birgit Lund 

Formand 

_____________ 
Birgit Lund 

   


