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Sabro Lokalcenter 
Brugerrådet 
Sabro Kirkevej 151 
8471 Sabro 

Sabro, 
7. maj 2014 

BR Referat 04-14 

 
Referat 

Brugerrådsmøde 

Tidspunkt: 24. april 2014  

Fremmødte: Birgit Lund 
 Henny Overgaard  
 Knud Thomsen 
 Kjeld Letting 
 Bodil Kjeldsen 
 Nora Hansen 
 Ingrid Skifter 
 Mariane B. Nedergaard (Frivilligkoordinator, Område Vest) 

Fraværende: Jørgen Lakjer 
 Jane Vestergård (Administrationen, Lokalcenteret) 
  
Birgit Lund indledte mødet med at byde de fremmødte velkommen til månedens møde.    

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

2. Godkendelse af referat fra mødet den 13. marts. Referatet blev godkendt uden 
bemærkninger.  

3. Status på åbne emner:  

3.1 Parkeringspladser på centerets parkeringsområde: Der vil på næste brugerrådsmøde 
blive taget stilling til hvorvidt problemet skal søges løst gennem Fællesrådet Fårup – 
Sabro eller af Århus Kommune. 

4. Formandens beretning: Kalender med andet halvårs arrangementer blev udleveret 
til de fremmødte. 

 Datoen for besøget på Lokalcenter Søholm var endnu ikke fastlagt, da det indtil nu 
ikke var lykkes at få lavet en aftale med Helen Hermansen.  

 Den nye udgave af Århus Kommunes Håndbog for Brugerråd 2014 blev udleveret 
på mødet. 

 Birgit Lund orienterede om sin deltagelse i Århus Kommunes Borgermøde 
vedrørende NemID og digitalpost.  

 Marianne B. Nedergaard søger 1 eller 2 frivillige medarbejdere til hjælp i Netcaféen. 
Birgit Lund vil forespørge en pensioneret lærer fra Sabro-Korshøjskolen, som har 
forstand på IT, om han kan afse tid til at hjælpe i Netcaféen.   

 It konsulent Dav Jakobsen havde forespurgt, om brugerrådet havde forslag til 
ændringer af Sabro Lokal Centerets hjemmeside. Brugerrådet vil inden næste 
møde tage stilling til hvorvidt der bør komme et andet billede på forsiden. 

 Kopi af skrivelse dateret den 14. april fra Århus Kommune vedrørende Økonomi til 
ensomhedsforebyggelse og caféudvikling i 2014 blev udleveret på mødet. 
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Af skrivelsen fremgår det at de 37 caféer i Århus Kommune hver får tildelt et beløb 
på kr. 50.000. Pengene udmøntes direkte til de enkelte Brugerråd, som så fordeler 
midlerne sammen med caféudvalgene. Pengene må kun bruges til de formål som 
er beskrevet i skrivelsen. 

 Birgit Lund opfordrede alle til ”at gå i tænkeboks” og komme med forslag til 
underholdning i efteråret. 

 Programmet for den kombinerede sommerfest og Skt. Hans aften den 21. juni er 
endnu ikke helt klar. Der mangler stadig en accept fra Zumba-gruppen. Når alt er 
på plads vil der blive lavet en plakat med program m.m. 

5. Orientering v/ Marianne B. Nedergaard: Der blev udleveret forskellige pjecer 
vedrørende blandt andet arrangementer m.m. som ligeledes kan ses i læsemappen 
på brugerrådets kontor.    

6. Kassererens beretning: Ifølge Knud Thomsen er brugerrådets økonomi fortsat stabil.     

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

8. Eventuelt: Intet under dette punkt. 

9. Dato for næste møde: Næste møde vil blive afholdt den 22. maj kl. 09.30 

 

Referent 
 
______________ 
Birgit Lund 

Formand 

_____________ 
Birgit Lund 

   


