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Sabro Lokalcenter 
Brugerrådet 
Sabro Kirkevej 151 
8471 Sabro 

Sabro, 
24. marts 2014 

BR Referat 03-14 

 
Referat 

Brugerrådsmøde 

Tidspunkt: 13. marts 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 
 Jane Vestergård (Administrationen, Lokalcenteret) 
  
Birgit Lund indledte mødet med at byde de fremmødte velkommen.    

1. Valg af ordstyrer: Bodil Kjeldsen blev valgt som ordstyrer. 

2. Orientering v/ Karen Juul: Der havde været tilsyn fra kommunen på centeret uden 
der blev fundet nogle problemområder, og personalet blev rost for deres faglighed. 

 Personalet på plejeafdelingen havde med stor succes arrangeret fastelavnsfest for 
beboere og borgere. 

 Flere personer end normalt færdes for tiden på centeret for at udføre kortvarigt 
arbejde i nyttejob. 

 Karen Juul takkede for brugerrådets bidrag til beplantning af blomsterkummerne på 
plejegangen.    

3. Orientering v/ Marianne B. Nedergaard: Gruppen ”Spisevennerne” kan søge om 
tilskud til deres arrangementer. 

 Arrangementer i forbindelse med Generationsugen - Liv og glade dage på tværs af 
generationer i uge 15 - vil bl.a. Legestuen gerne på besøg på centeret. 

 I forbindelse med projektet for Selvtræning for Lokalbefolkningen, skal trænerne 
have instruktion i at lære borgerene at benytte ”Maskineriet”. 

 Pjecer med tilbud og informationsmateriale blev fordelt på mødet, og kan ligeledes 
ses i læsemappen på brugerrådets kontor. 

 Senior Netcaféen på centeret er nu klar med åbningstider og bemanding. Jørgen 
Lakjer bliver kontaktperson fra brugerrådet.   

4. Godkendelse af referat fra mødet den 13. marts 2014: Referatet blev godkendt 
uden bemærkninger. 
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5. Status på åbne emner:  

5.1 Parkeringspladser på centerets parkeringsområde: Knud Thomsen vil, på Sabro 
Vandværks generalforsamling den 24. marts, spørge om hvilke planer vandværket har 
med de gamle bygninger i lokalcenterets område.   

6. Formandens beretning: Klaverstemmer er endnu ikke bestilt. For at få klaveret stemt 
er det nødvendig at salen er ledig i 2- 3 timer.  

 Århus Symfoniorkester, som har tilbudt at give koncert på centeret, har endnu ikke 
meddelt datoen for hvornår koncerten vil finde sted. 

 Der mangler kun lidt omtale af revyen ”Gråspurvene” før Centerposten er helt 
færdig til at gå i trykken.  

 Den påtænkte opera til sommerfesten droppes. ”Klokkeblomstduoen” kommer i 
stedet og underholder, og der bliver kaffebord, aftensmad og konkurrencer. Der 
arbejdes på at få arrangementet helt på plads. 

 ”Zumba-lederen” vil gerne igen komme på besøg på centeret. Skolen har også vist 
interesse i at besøge centeret, men har ikke givet tilsagn på hvilken måde.    

7. Kassererens beretning: Ifølge Knud Thomsen er brugerrådets økonomi fortsat stabil, 
og der vil blive indkøbt blomster til plejegange og plejeboliger inden påske.     

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

9. Eventuelt: Intet under dette punkt. 

10. Dato for næste møde: Næste møde vil blive afholdt den 24. april kl. 09.30 

 

Referent 
 
______________ 
Birgit Lund 

Formand 

_____________ 
Birgit Lund 

   


