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Sabro Lokalcenter 
Brugerrådet 
Sabro Kirkevej 151 
8471 Sabro 

Sabro, 
27. maj 2013 

BR Referat 05-13 

Referat 

Brugerrådsmøde 

Tidspunkt: 23. maj 2013 

Fremmødte: Birgit Lund 
  Henny Overgaard 
  Jørgen Lakjer 
  Knud Thomsen 
  Kjeld Letting 
  Peder Sørensen 
  Bodil Kjeldsen 
  Ingrid Skifter 
  Karen Juul (Teamleder, Lokalcenteret) 
  Lene Collin (Teamleder, Servicecenteret) 

Birgit Lund indledte mødet med at byde de fremmødte velkommen.  

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

2. Orientering ved Lene Collin: Cafeudvalget så gerne, at brugerrådet var til stede ved flere 
arrangementer i caféen. Derudover efterlyste Lene Collin ideer til, hvorledes man kunne 
profilere caféen bedre ved for eks. artikler i Centerposten og opslag om arrangementer og 
andre planlagte begivenheder. Jørgen Lakjer informerede om samarbejdet med lederen af 
caféen Else Cramer med bl.a. opdatering af menuer og prislister på brugerrådets 
hjemmeside, og om at der arbejdes på en artikel om caféen, som vil komme med i næste 
udgave af Centerposten. Lene Collin orienterede herefter om økonomien i de 4 caféer i 
område vest, og at der arbejdes på at ændre reglerne således at en del eventuelle 
overskud kan beholdes i caféerne. 

3. Orientering ved Karen Juul: Lørdag den 25. maj vil ”TrygFonden” afholde et arrangement 
i den store sal, og man må derfor forvente en del aktivitet. Karen Juul beklagede at 
brugerrådet ikke var informeret om afholdelsen af en ”Teaterforestilling” arrangeret af 
beboerne på plejeafdelingen og Lisbeth Knudsen fra Gjellerupscenen. Arrangementet var 
en succes og blev bl.a. overværet af Rådmand Dorthe Laustsen. Karen Juul så gerne at der 
blev lavet et opslag om arrangementet Skt. Hans Aften, og at det blev sat op på 
plejeboligernes opslagstavle. 

4. Godkendelse af referatet fra mødet den 29. april 2013: Referatet blev godkendt uden 
bemærkninger. 

5. Status på åbne emner: 
5.1 Planlægning af sommer/Skt. Hansfest: Ifølge Birgit Lund skulle alt nu være planlagt til 

sommerfesten den 23. juni. Der vil i, lighed med sidste år, ikke blive holdt ”båltale” ved 
festen, men sange og konkurrencer. 

Status: Emnet lukket. 
  
5.2 Parkeringspladser på centerets parkeringsområde: Emnet vil blive behandlet på centerets 

afdelingsmøde til efteråret. En affaldscontainer er blevet flyttet ud i det grønne område på 
højre side af indkørslen til centeret, hvilket trods alt giver et par ekstra parkeringspladser.
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Alle var dog enige i at det ikke just pynter på området. Det første man ser nu når man 
ankommer til centeret, er affaldscontainere på begge sider af indkørslen. 

Status: Emnet Åben 

5.3 Overførsel af penge fra ”Bussens Venner”: Ifølge Knud Thomsen vil der blive overført 
kr. 10.000 til brugerrådets konto. 

Status: Emnet åben 

6. Formandens beretning: Ifølge e-mail fra Århus Kommune Sundhed og Omsorg kan 
Borgerservice ikke mere kontaktes telefonisk vedrørende spørgsmål om folkepension. 
Fremtidige henvendelser skal rettes til ”Udbetaling Danmark”. Som det fremgår af 
mailen, kan telefonnummeret ses hjemmesiden www.borger.dk. Man kan jo dog undre 
sig over, at mailen ikke indeholder telefonnummeret.  

 Frivilligkoordinator Mariane Bech Nedergaard har fremsendt et udkast til en ny 
velkomstfolder for frivillige i Område Vest, som bl.a. indeholder mange gode 
eksempler på aktiviteter frivillige kan involvere sig i.  

 Der er kommet en del rettelser til Århus Kommune Håndbog for Brugerråd. Men, da 
der til efteråret vil udkomme en ny udgave af håndbogen var alle enige i, at der ikke 
var nogen grund til at opdatere håndbøgerne, som jo også kan ses på nettet. 

 I forbindelse med oprettelse af netcaféer har styregruppen for projektet fremsendt et 
spørgeskema til oplysning om IT muligheder. Indtil nu foreligger der dog intet nyt om 
hvor på lokalcenteret caféen eventuelt kan etableres. 

 Udflugten til Ålborg den 21. august vil blive koordineret af Frivilligkoordinator Mariane 
Bech Nedergaard. Birgit Lund efterlyste forslag om hvor man kunne drikke kaffe på 
hjemturen. 

 Planlægningen af arrangementet den 3. september med Dario Campeotto er faldet 
på plads. Birgit Lund vil sørge for at få bank Reg. Nr. og kontonummer, så Knud 
Thomsen kan anmode banken om at betale for arrangementet.   

 Ifølge mail fra Sundhedsenheden Område Vest kan områdets kliniske diætist Rúna 
Gisladottir træffes torsdage på lige uger fra 10 – 12 på Lokalcenter Havkær. 

 Det blev vedtaget at ændre datoen den 26. september for arrangementet for ”Nye 
pensionister” til den 29. august.  

7. Kassererens beretning: Ifølge Knud Thomsen var økonomien fortsat god, hvilket 
betød at alle planlagte arrangementer kan afholdes uden problemer.  

8. Indkomne forslag: Der var ikke fremsendt nogen forslag fra medlemmerne           

9. Eventuelt: Knud Thomsen vil fremover være medlem af Højskoleudvalget.  

10. Dato for næste møde: Næste møde vil blive afholdt den 20. juni kl. 09.30 

 

Referent 

________________ 
Jørgen Lakjer 

Formand 

_____________ 
Birgit Lund 
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