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Brugerrådet 
Sabro Kirkevej 151 
8471 Sabro 

Sabro, 
2. juni 2014 

BR Referat 05-14 

 
Referat 

Brugerrådsmøde 

Tidspunkt: 22. maj 2014  

Fremmødte: Birgit Lund 
 Henny Overgaard  
 Knud Thomsen 
 Jørgen Lakjer 
 Kjeld Letting 
 Bodil Kjeldsen 
 Nora Hansen 
 Karen Juul (Leder af Plejeboligenheden) 
 Mariane B. Nedergaard (Frivilligkoordinator, Område Vest) 

Fraværende: Ingrid Skifter, Jane Vestergård (Værtinde, Lokalcenteret) 
  
Birgit Lund indledte med at byde de fremmødte velkommen til månedens møde.    

1. Valg af ordstyrer: Bodil Kjeldsen blev valgt som ordstyrer. 

2. Orientering V/Karen Juul: I budgettet for ombygningen af plejeboligerne var der 
medtaget et beløb på ca. 300.000 til udsmykning af fællesarealerne, som endnu ikke 
var blevet anvendt til formålet.  Der vil derfor blive afholdt møde med 2. juni med 
Cristine Hack fra Århus Kommune Billedkunstudvalg, som er ansvarlig for indkøb af 
billedkunst til kommunes bygninger og institutioner. På mødet vil man drøfte, 
hvorledes beløbet kan anvendes.  

 Centeret får besøg af en indretningsarkitekt, som bl.a. har fået til opgave at komme 
med forslag til bedre indretning af opholdsstuen og indgangspartiet til centeret. 

 Den 16. juni skal centerets personale på den årlige udflugt ”Grøn Omsorg” 

 I forbindelse med afholdelse af Pårørendedag, vil Gårdhaven blive gennemgået for 
at se hvilke tiltag der skal iværksættes for at forskønne haven og dermed gøre den 
mere attraktiv. 

 Der arbejdes på at lave aktiviteter for beboerne alle hverdage. Hver fredag bliver 
der hyggeligt samvær, hvor der i den forbindelse bliver behov for frivillige hjælpere.       

3. Godkendelse af referat fra mødet den 14. april. Referatet blev godkendt uden 
bemærkninger.  

4. Status på åbne emner:  

4.1 Parkeringspladser på centerets parkeringsområde: Rasmus Thun fra Århus 
Kommunes bygningsafdeling vil besøge lokalcenteret 11. juni kl. 14.00 med det formål 
at gennemgå området, og drøfte hvorledes problemet med de manglende 
parkeringspladser kan løses. Birgit Lund, Jørgen Lakjer og Knud Thomsen vil deltage i 
mødet. Jørgen Lakjer vil lave et referat af mødet som vil blive fordelt til alle. 

5. Formandens beretning: Den 9. maj modtog brugerrådet en invitation fra MSO til 
filmeftermiddag i Øst for Paradis, hvor man den 2. juni kl. 15.30, viser filmen ”Amour”.  
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 Datoen for besøget på Lokalcenter Søholm er nu fastsat til den 4. september kl. 
10.30. 

 Billedet på hjemmesiden for Sabro Lokalcenter vil blive ændret af IT konsulent Dav 
Jakobsen. 

 For eftertiden skal man benytte en ”chip” når man bruger kopimaskinen i 
kopirummet. Der er en for normal kopiering, en for trykning af centerposten og 
begge chips bliver opbevaret på brugerrådets kontor. 

 3 annoncører har opsagt deres aftale om annoncer i Centerposten. Henny 
Overgaard vil prøve at kontakte Grill Baren ved OK Tanken for at høre om de 
eventuelt vil være interesseret i at få en annonce i bladet.   

 Der var tilsyneladende lidt usikkerhed om hvem man skal kontakte, hvis man som 
frivillig gerne vil hjælpe til i Netcaféen. Mariane Nedergaard vil sørge for at opslaget 
– Vi søger en eller to frivillige - - - bliver sat op i Netcaféen, så alle ved hvem man 
kan henvende sig til. 

 Zumba- gruppen, som skulle have underholdt ved den kombinerede sommerfest og 
Skt. Hans Aften, har meldt afbud. Det vil sige at der bliver et tomrum i programmet 
mellem kl 16.30 – 17.30. Birgit Lund efterlyste forslag til underholdning i nævnte 
periode.   

 I stedet for en udflugt for de frivillige i år var alle enige i, at arrangere en festaften 
på lokalcenteret.  

 Brugerrådets forretningsudvalget vil på et møde i august måned drøfte hvorledes 
de kr. 50.000, som skal anvendes til ensomhedsforebyggelse og caféeudvikling i 
2014, bedst kan anvendes. Cafeens personale er blevet anmodet om ”at gå i 
tænkeboks” og komme med forslag til hvad de mener pengene bør anvendes til.       
 

6. Orientering v/ Marianne B. Nedergaard: Der blev informeret om kommende 
arrangementer i Område Vest, og omdelt pjecer og informationsmateriale, som 
ligeledes kan ses i læsemappen på brugerrådets kontor.  

 Konceptet - SmartAarhus – trådløst gæstenetværk - er nu indført på lokalcenteret. 
Vejledning for hvorledes man, med sin egen medbragte computer, kan logge på det 
trådløse gæstenetværk på centeret kan ses i læsemappe på brugerrådets kontor. 

 Der blev på mødet nedsat en arbejdsgruppe bestående af Mariane. B. Nedergaard, 
Birgit Lund og Knud Thomsen som får til opgave at udarbejde forslag til festaftenen 
for de frivillige på centeret. Gruppen vil mødes første gang mandag den 26. maj.   

7. Kassererens beretning: Knud Thomsen kunne bekræfte at de kr. 50.000 til projektet 
for ensomhedsforebyggelse og caféeudvikling nu var indsat på brugerrådets konto, og 
at brugerrådets økonomi fortsat var stabil.     

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

9. Eventuelt: Der vil blive indkaldt til et opsamlingsmøde den 6. juli med det formål at 
følge op på emnerne.  

10. Dato for næste møde: Næste møde vil blive afholdt den 14. august kl. 09.30 

Referent 
 
______________ 
Jørgen Lakjer 

Formand 

_____________ 
Birgit Lund 

   


