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Sabro Lokalcenter 
Brugerrådet 
Sabro Kirkevej 151 
8471 Sabro 

Sabro, 
4. maj 2015 

BR Referat 04-15 

Referat 
Brugerrådsmøde 

 

Tidspunkt:    23. april   

Fremmødte: Birgit Lund Henny Overgaard 
 Knud Thomsen 

Mariane B. Nedergaard 
(Frivilligkoordinator Område Vest) 
 

Kjeld Letting 
Bodil Kjeldsen 
 

Fraværende: 
(Med afbud) 

Jørgen Lakjer 
Karen Juul 
 

Nora Hansen 
Ingrid Skifter 
Jane Vestergaard 

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 22. marts: Referatet blev godkendt uden 
bemærkninger. 
 

3. Status på åbne emner:  

3.1 Parkeringspladser på centerets parkeringsområde: Den 20. april deltog Birgit Lund og 
Knud Thomsen i repræsentantskabsmødet i Fællesrådet for Sabro – Fårup, hvor man 
bl.a. behandlede brugerrådets forslag om udvidelse af Lokalcenter Sabros 
parkeringsplads ved inddragelse af det gamle vandværk. Samtlige fremmødte var enige 
i, at der var alt for få parkeringspladser. Fællesrådets formand Ib Jensen vil gerne 
deltage i eventuelle møder med Århus Kommune arrangeret af brugerrådet, men 
ønsker ikke at blande sig i spørgsmålet om hvem der skal, hvem der vil, eller hvem der 
kan betale for nedrivning af det gamle vandværk.  
 
Det blev vedtaget at Jørgen Lakjer, Knud Thomsen og Birgit Lund sætter en skrivelse 
sammen vedrørende problemet med de manglende parkeringspladser, og finder ud af 
hvilken organisation i Århus Kommune skrivelsen skal fremsendes til for at komme 
videre med sagen. Derudover vil Jørgen Lakjer kontakte Rasmus Thun Jørgensen fra 
Bygningsafdelingen for at undersøge hvornår man har planlagt at lave den aftalte op 
markering af de eksisterende parkeringspladser.       
 
Status: Emnet åben  
   

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

 Tirsdag den 12. maj kl. 14.00 får vi besøg af Aarhus Jazz Orchestra som 
præsenterer koncerten – Carl Nielsen, manden og musikken. Tilmelding senest 
onsdag den 6. maj, pris 30 kr.  

 Den årlige influenzavaccination på centeret vil finde sted den 7. oktober, kl. 09.30 – 
11.00. 

 Der er tøjsalg og mannequinopvisning den 30. april 
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 Alle bordtelefoner i kontorer i Område Vest lokalcentre skal udskiftes til 
mobiltelefoner i april. De eksisterende telefonnumre bibeholdes.   

 På Cafébestyrelsesmødet ved Område Vest den 16. april blev det besluttet, at de 3 
caféer, Næshøj, Søholm og Sabro slås driftsmæssigt sammen per 1. september 
2015. Der vil i den forbindelse blive afholdt et informationsmøde for alle frivillige 
hjælpere, brugerråd og de daglig koordinerende ledere ved hvert lokalcenter. 
Mødet på Sabro Lokalcenter vil blive afholdt den 6. maj kl. 15.00 – 17.00. 

 Fordeling af opgaver i forbindelse med den kommende Sommer/Skt. Hans fest er 
faldet på plads. Henny Overgaard og Bodil Kjeldsen køber præmier til banko. 

 Rejseudvalget vil komme med forslag til den årlige udflugt for de frivillige 
medarbejdere. Listen med navne og adresser på de frivillige vil blive gennemgået 
og redigeret af Frivilligkoordinator Mariane B. Nedergaard, Henny Overgaard og 
Birgit Lund.  

 Spørgsmålet om hvorvidt saldoen på indestående driftsmidler i Danske Bank skal 
nævnes i referater fra brugerrådets møder vil blive taget op på næste møde, i håb 
om lidt flere af brugerrådsmedlemmerne kan være til stede.    
 

5. Kassererens beretning: Arrangementet den 16. april  –  40 år i Kongehuset blev ”en 
lidt tam forestilling”, og et underskud på 900 kr.    
 

6. Indkomne forslag: Ingen forslag 

 
7. Orientering ved Mariane B. Nedergaard: Der er brug for flere ”Gå turs venner”, og 

flere havde udtrykt ønske om et fotohold. I henhold til Birgit Lund var det ikke et 
problem, hvis man kan finde en leder.  
 

8. Eventuelt: Fra udvalgene: 

 Teatergruppen fungerer fint.  

 De frivilliges udflugt bliver enten den 11. eller 12. august, og rejsegruppen 
undersøger hvilke muligheder der er.  

 Bodil Kjeldsen havde et emne som leder for et data hold når det bliver nødvendigt. 
    

9. Dato for næste møde: Det næste brugerrådsmøde vil blive afholdt den 21. maj kl. 
09.30. 
 

Referent 
___________ 
Birgit Lund 

Formand 
___________ 

Birgit Lund 

 


