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Sabro Lokalcenter 

Brugerrådet 

Sabro Kirkevej 151 

8471 Sabro 

Sabro, 

29. april 2013 

BR Referat 04-13 

Referat 

Brugerrådsmøde 

Tidspunkt: 18. april 2013 

Fremmødte: Birgit Lund 

Knud Thomsen 

Peder Sørensen 

Bodil Kjeldsen 

Ingrid Skifter 

Kjeld Letting 

Henny Overgaard 

Karen Juul (Teamleder, Lokalcenteret) 

Mariane B. Nedergaard (Frivilligkoordinator, Område Vest)  

Birgit Lund indledte mødet med at byde de fremmødte velkommen.  

1. Orientering ved Karen Juul: Siden sidste møde havde afdelingen haft et uanmeldt tilsyn 

fra kommunen. Tilsynet var forløbet særdeles godt, og der var ros til afdelingen som 

værende den bedste indenfor Område Vest. Alle ønskede Karen Juul tillykke med det flotte 

resultat. Karen Juul orienterede blandt andet om følgende emner: 

 Afdelingens økonomi var fortsat god og der var et meget lille sygefravær blandt 

personalet. 

 Den 7. maj vil Birgit Lund deltage i et møde hvor man skal planlægge en dagsorden for 

det kommende af afdelingsmøde til efteråret, hvor også hun selv vil deltage.   

 Karen Juul takkede for tilplantningen af krukkerne på plejeboligernes gange, hvilket i 

høj grad pyntede op i påsken. 

 Karen Juul efterlyste frivillige til at gå ture med beboerne fra plejeboligerne.    

  

2. Orientering ved Mariane B. Nedergaard: Lokalcenterets hjemmeside på nettet vil blive 

opdateret til at indeholde de nødvendige informationer om brugerrådet. Derudover vil der 

blive tilføjet en link til brugerrådets hjemmeside www.sabrobrugerraad.dk . Mariane 

Nedergaard orienterede blandt andet om følgende emner: 

 Inspirationshæftet om - Dagligdags gøremål er god træning - udgivet af Århus Kommune 

blev fordelt til de fremmødte. 

 Der herskede tvivl om hvorvidt Ida Hovegaard havde overtaget hele ansvaret for 

planlægning og tilrettelæggelse af den årlige Pensionade. Birgit Lund vil derfor kontakte 

Ida Hovegaard for at få klarlagt hvem der gør hvad i forbindelse med Pensionaden.   

 Der vil blive arrangeret 3-dages hygiejnekurser for de frivillige medarbejdere i caféen, 

tilmelding kan ske ved Karen Skov tlf.: 89409782, Mobil: 51575296, mail ksk@aarhus.dk 

 Brugerrådet vil i år få tildelt kr. 8.000 til underholdning og kr. 25.000 til udflugt for de 

frivillige, som en anerkendelse af deres indsats. 

http://www.sabrobrugerraad.dk/
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3. Godkendelse af referat: Referat af mødet den 14. marts blev godkendt af de 

fremmødte. 
 

4. Orientering ved formanden: Planlægningen af tidspunkterne for de mange aktiviteter i 

august – december var nu ved at være faldet på plads. Kalenderen er ved at være 

”godt fyldt op”, og der henstår nu et stort arbejde i de forskellige udvalg med 

tilrettelæggelse af de mange aktiviteter. 

 Brugerrådsvalg: Datoen for valg til brugerrådet er nu fastsat til den 5. november. 

Datoen for Opstillingsmødet bliver derfor den 30. september.    

 Emner til sommerfest: Forslag til forskellige små overkommelige konkurrencer ved 

festen den 23. juni blev drøftet. Ingrid Skifter vil kontakte et par harmonikaspillere, 

og undersøge om der er mulighed for at de kan underholde ved festen.    

 Parkeringspladser på centerets parkeringsområde: Som aftalt havde Jørgen Lakjer 

taget billeder af parkerede biler i området, og fremsendt dem til Knud Thomsen. 

Billederne viser med al tydelighed, at der bør gøres noget ved sagen. Birgit Lund 

tager problemet op på det kommende møde med Karen Juul den 7. maj, så emnet 

kommer med i dagsordenen for centerets afdelingsmøde til efteråret.   

 Planlægning af aftenfest i oktober: På grund af de mange arrangementer i efteråret, 

vil festen først blive afholdt i februar 2014.  

 Planlægning af stormødet i september: Mødet vil finde sted den 26. september. 

Birgit Lund vil informere Jørgen Lakjer om emner til mødet, som de kan blive 

medtaget i programmet for mødet.  

 Planlægning af rejser: Henny Overgaard og Ingrid Skifter arbejder på sagen og vil 

informere om status på næste brugerrådsmøde. 

 Invitation fra kommunen til Anerkendelsesdag for frivillige: Det blev vedtaget, at det 

bliver medlemmer fra brugerrådet der deltager i kommunens Anerkendelsesdag.  

 Planlægning af udflugt for frivillige: Birgit Lund vil sammen med Mariane B. 

Nedergaard drøfte hvor mange, og hvorledes man kan afgøre hvem, af de 84 

frivillige, der skal tilbydes at komme med på udflugten.  

5. Orientering ved kassereren: Knud Thomsen informerede om brugerrådets økonomi, 

og at der henstod kr. 39.284 på brugerrådets konto. Overskuddet fra fonden ”Bussens 

Venner” var endnu ikke overdraget til brugerrådet som aftalt. Knud Thomsen vil føle op 

på sagen.  
 

6. Eventuelt: Jørgen Lakjer informerede om arbejdet med opdatering af hjemmesiden der 

nu indeholder caféens menuer 3 uger frem i tiden.  
 

7. Dato for næste møde: Næste møde vil blive afholdt den 23. maj kl. 09.30 

Referent 

________________ 

Jørgen Lakjer 

Formand 

_____________ 

Birgit Lund 

         


