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Sabro Lokalcenter 
Brugerrådet 
Sabro Kirkevej 151 
8471 Sabro 

Sabro, 
13. juni 2015 

BR Referat 05-15 

 
Referat 

Brugerrådsmøde 
 

Tidspunkt:    21. maj   

Fremmødte: Birgit Lund Henny Overgaard 
 Ingrid Skifter 

Mariane B. Nedergaard 
(Frivilligkoordinator Område Vest) 
 

Kjeld Letting 
Bodil Kjeldsen 
Nora Hansen 

Fraværende: 
(Med afbud) 

Jørgen Lakjer 
Karen Juul 
 

Knud Thomsen 
Jane Vestergaard 

Birgit Lund indledte med at byde de fremmødte velkommen til månedens møde.    

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

2. Orientering v/Karen Juul: Udgik grundet Karen Juuls fravær  

3. Godkendelse af referatet fra mødet den 23. april: Referatet blev godkendt uden 
bemærkninger. 
 

4. Orientering v/Mariane B. Nedergaard: Orienterede om kursustilbud, og tilbud om 
underholdning. 

 
5. Status på åbne emner:  

5.1 Parkeringspladser på centerets parkeringsområde: Jørgen Lakjer arbejder på at lave et 
udkast til en skrivelse, som skal sendes til Århus Kommune vedrørende problemet med 
de manglende parkeringspladser på centeret. Udkastet vil blive koordineret med Birgit 
Lund og Knud Thomsen, og vil blandt andet indeholde brugerrådets forslag om, at den 
gamle bygning som ejes af Sabro Vandværk bliver fjernet, og arealet i stedet anvendes 
til parkeringspladser. Arbejdet med op markering af de eksisterede parkeringspladser 
var nu afsluttet.  

Status: Emnet åben  
 

5.2 Information om saldo på driftskontoen i referater fra brugerrådsmøder: Et flertal af de 
fremmødte ønskede ikke, at saldoen på brugerrådets driftskonto fremover nævnes i 
referater af brugerrådsmøderne.      
 
Status: Emnet lukket  
 

5.3 Fortsat tilskud til kørsel med Centerbussen tirsdage og torsdage: Tilskud til kørslen (kr. 
20) blev godkendt frem til årsskiftet. 
 
Status: Emnet lukket 
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6. Formandens beretning: Birgit Lund orienterede om følgende emner: 

 Fra den 1. september vil den varme mad til caféerne på Næshøj og Sabro 
Lokalcenter blive fremstillet på Lokalcenter Søholm.  

 Der kan dog stadig købes noget spiseligt i caféen. 

 Hvis der skal være arrangement på centeret vil maden blive tilberedt her. 

 Der er ønske om navneændring til caféen. Forslag til et nyt navn kan afleveres til 
Else Cramer senest den 1. september. 

 Der er kommet reklamer for Århus Festuge, som kan ses i læsemappen på 
brugerrådets kontor. 

 Meddelelse om datoen den 30. september for opstillingsmødet til brugerrådsvalg er 
meddelt magistraten for Sundhed og Omsorg. 

 Emner til underholdning for august og september er endnu ikke fundet. 

 Der afholdes Formand/næstformandsmøde den 10. juni. 
 

7. Kassererens beretning: Udgik på grund af Knud Thomsens fravær. 
  

8. Indkomne forslag: Ingen forslag. 

 
9. Eventuelt: Sommerfesten skal organiseres, så vi ved, hvem der gør hvad. 

 
10. Dato for næste møde: Det næste brugerrådsmøde vil blive afholdt den 15. juni kl.  

09.30. 
 

Referent 
___________ 
Birgit Lund 

Formand 
___________ 

Birgit Lund 

 


