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Sabro Lokalcenter 
Brugerrådet 
Sabro Kirkevej 151 
8471 Sabro 

Sabro, 
10. april 2015 

BR Referat 03-15 

Referat 
Brugerrådsmøde 

 

Tidspunkt:    12. marts   

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

Jane Vestergaard 
(Værtinde, Lokalcenteret)  

Kjeld Letting 
Nora Hansen 

   
Fraværende:  Jørgen Lakjer  
 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 19. februar: Referatet blev godkendt uden 
bemærkninger 
 

3. Status på åbne emner:  

3.1 Parkeringspladser på centerets parkeringsområde: I henhold til Rasmus Thun 
Jørgensen fra Bygningsafdelingen skal der ifølge loven være mindst 1 parkeringsplads 
for handicappede på centeret. Hvad angår anmodning om, at fællesrådet skal behandle 
sagen, afventer vi svar og eventuelle kommentarer fra formanden for Sabro Vandværk, 
Erik Lorenzen på det fremsendte udkast til brev til fællesrådet.  
 
Status: Emnet åben  
   

4. Formandens beretning: Birgit Lund orienterede om følgende emner: 

 Ansvarsforsikringen for de frivillige medarbejdere ophæves i 2016. 

 Der har været foretaget en Brugertilfredshedsundersøgelser af plejecentrene i 
Område Vest, hvor der blev lagt vægt på følgende 4 hovedpunkter: 
 Betydning for tilfredsheden med trivsel og livskvalitet. 

 Betydning for tilfredsheden med den personlige pleje. 

 Betydning for tilfredsheden med hjemmeplejen. 

 Betydning for tilfredsheden med den praktiske hjælp. 
 

 FolkekirkeSamvirke og Sundhed og Omsorg, Arhus Kommune, har udarbejdet en 
ny besøgstjeneste for mennesker med demens. 

 Henvendelse fra Fodterapeut Annette Tolstrup om muligheden for, at modtage 
klienter på Sabro Lokalcenter. Der arbejdes på sagen. 

 Planlægningen af Sommerfesten den 19. juni med de mange aktiviteter er afsluttet 

 Magistraten for Sundhed og Omsorg (MSO) har en aftale med Aarhus Jazz 
orkester, og tilbyder centrene en gratis koncert i maj måned. Vi lægger ”billet” ind 
på en dato. 
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 Det blev på mødet enstemmigt vedtaget at Birgit Lund, Henny Overgaard og Knud 
Thomsen aflægger et besøg hos Rådmand Jette Skive med det formål at spørge 
om bl.a. caféernes fremtid. Mødet vil blive forsøgt arrangeret den 8. april. 

 Der er bevilget kr. 25.000 til de frivillige, og 15.000 til andre formål. 

 Der blev udleveret kopier af adskillige meddelelser til de fremmødte. 

 Birgit Lund og Henny Overgaard vil gennemgå Frivilliglisten sammen med Mariane 
B. Nedergaard og Ida M. Hovgaard.       

 
5. Kassererens beretning: I henhold til Knud Thomsen er Brugerrådets økonomi fortsat 

god.   
 

6. Indkomne forslag: Ingen forslag 

 
7. Eventuelt: Rejseudvalget annullerer turen til Cirkusrevyen. Henny Overgaard og Birgit 

Lund sørger for blomster til centeret til påsken.  
    

8. Dato for næste møde: Det næste brugerrådsmøde vil blive afholdt den 23. april kl. 
09.30. 
 

Referent 
___________ 
Birgit Lund 

Formand 
___________ 

Birgit Lund 

 


