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Sabro Lokalcenter 
Brugerrådet 
Sabro Kirkevej 151 
8471 Sabro 

Sabro, 
24. juni 2013 

BR Referat 06-13 

Referat 

Brugerrådsmøde 

 

Tidspunkt: 20. juni 2013 

Fremmødte: Birgit Lund 
  Henny Overgaard 
  Jørgen Lakjer 
  Knud Thomsen 
  Kjeld Letting 
  Peder Sørensen 
  Bodil Kjeldsen 
  Ingrid Skifter 
  Ida M. Hovgaard (Frivilligkoordinator, Område Vest) 
  Karen Juul (Teamleder, Lokalcenteret) 

Birgit Lund indledte mødet med at byde de fremmødte velkommen.  

1. Valg af ordstyrer: Peder Sørensen blev valgt som ordstyrer.  

2. Orientering ved Ida M. Hovgaard: Lokalcenterets bus skal benyttes så meget som 
muligt til størst mulig glæde for borgere i området, der er visiteret til at komme med på 
ture. Da der tilsyneladende i den senere tid havde været nogle misforståelser om hvem 
der kunne benytte bussen, gennemgik Ida M. Hovgaard retningslinjerne for kørsel med 
centerets bus.    

3. Orientering ved Karen Juul: I løbet af sommeren vil der blive en del om rokering af 
kontorerne for at give plads til en samlet lønadministration for Område Vest. Torsdag 
den 27. juni kommer 3. kl. eleverne fra Sabro Korsvej skolen og synger på centeret. 
Influenzavaccination 2013 vil finde sted onsdag den 2. oktober mellem 09.30 og 11.00. 
I modsætning til flere andre lokalcentre er der stadig borgere på venteliste for 
plejeboliger på Sabro Lokalcenter, hvilket, alt andet lige, er medvirkende til en god og 
stabil økonomi for plejeboligerne.    

4. Godkendelse af referatet fra mødet den 23. maj 2013: Referatet blev godkendt uden 
bemærkninger. 

5. Status på åbne emner: 

5.1 Parkeringspladser på centerets parkeringsområde: Emnet vil blive medtaget på det 
forestående koordineringsmøde til efteråret, hvor man vil forsøge at finde en løsning på 
problemet. 

Status: Emnet åben  

5.2 Overførsel af penge fra ”Bussens Venner”: Pengene var endnu ikke overført til 
brugerrådets konto. Knud Thomsen vil kontakte den tidligere formand for Bussens 
Venner Vagn Bødker, og anmode om at beløbet kr. 10.000 bliver overført som aftalt. 

Status: Emnet åben  
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6. Formandens beretning: På grund af den ringe tilslutning til den planlagte Skt. Hans / 
Sommerfest, er arrangementet blevet aflyst.  

 Den 19. juni blev der afholdt koordineringsmøde for lokalcentre i Område Vest, hvor 
man blandt andet gennemgik retningslinjer for spilleregler og samarbejde mellem 
frivillige og professionelle. Dagsordenen for mødet kan ses i læsemappen på 
brugerrådets kontor.  

 I henhold til en mail fra Århus Kommune kan man ikke mere kontakte Borgerservice 
per telefon vedrørende folkepension. Fremtidige henvendelser skal rettes til 
Udbetaling Danmark. Nævnte ændring, samt telefonnumret til Udbetaling Danmark, 
vil blive medtaget i næste udgave af Centerposten.  

 Arrangementet den 3. september med Dario Campeotto blev diskuteret og det blev 
vedtaget, at både spisningen og kaffen skulle indtages i salen, alt sammen til en 
samlet pris af kr. 120. Drikkevarer købes for egen regning i caféen.  

 Deltagerlisten for programmet for arrangementet den 26. september for Nye 
Pensionister vil blive koordineret med de medvirkende i nær fremtid, og det endelige 
program vil blive medtaget i centerposten 

 Planlægningen af udflugten den 21. august for frivillige ved lokalcenteret til Ålborg er 
nu afsluttet, og Jane Vestergård fra administrationskontoret vil søge for fordeling/ 
fremsendelse af invitationer til de frivillige.             

7. Kassererens beretning: Ifølge Knud Thomsen var der problemer med at få Danske 
Bank til at betale de kr. 500 for deres annonce i centerposten. Brugerrådet økonomi var 
fortsat god, og alle planlagte arrangementer kan afholdes uden problemer.    

8. Indkomne forslag:  

8.1 Fordeling af opgaver ved Skt. Hans / Sommerfesten: Som nævnt under Formandens 
beretning er arrangementet aflyst.  

Status: Emnet lukket 

9. Eventuelt: Jørgen Lakjer vil fremover deltage i caféens arrangement udvalg for at 
koordinere opdatering af brugerrådets hjemmeside vedrørende blandt andet menuer og 
nyheder fra caféen.  

10. Dato for næste møde: Næste møde vil blive afholdt den 15. august kl. 09.30 

 

Referent 
 
______________ 
Jørgen Lakjer 
 

Formand 

_____________ 
Birgit Lund 

         

 


