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Sabro Lokalcenter 
Brugerrådet 
Sabro Kirkevej 151 
8471 Sabro 

Sabro, 
18. august 2014 

BR Referat 06-14 

Referat 
Brugerrådsmøde 

Tidspunkt: 14. august 2014  

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

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

1. Valg af ordstyrer: Jørgen Lakjer blev valgt som ordstyrer. 

2. Godkendelse af referat fra mødet den 22. maj. Referatet blev godkendt uden 
bemærkninger.  

3. Status på åbne emner:  

4.1 Parkeringspladser på centerets parkeringsområde: Der blev den 11. juni afholdt møde 
med Rasmus Thun fra Århus Kommunes bygningsafdeling på lokalcenteret. I mødet 
deltog Birgit Lund, Knud Thomsen og Jørgen Lakjer. Den16. juni fremsendte 
brugerrådet et notat til Rasmus Thun, med anmodning om at problemet med de 
vanskelige parkeringsforhold blev taget op i bygningsafdelingen. Birgit Lund vil 
anmode Karen Juul om at rykke for svar fra Rasmus Thun.  

Status: Emnet åben 

4. Formandens beretning: Det var endnu uvist hvornår den årlige vaccination mod 
influenza på lokalcenteret skulle foregå. Information om følgende emner kan ses i 
læsemappen på brugerrådets kontor: 

 Alzheimer foreningen Østjylland arrangerer en teatertur den 27. september på 
Svalegangen i Århus med teaterstykket ”Jeg hedder Bente” 

 Tilbud om arrangementer og informationer til alle brugerråd 

 Information fra Sundhed og Omsorg om fordeling af en pulje på kr. 500.000 til 
pårørendeindsatser   

 Pulje fra Socialstyrelsen vedrørende udviklingsstøtte til frivillige, ansøgningsfrist 
den 5. september 

 Information om bisidderordningen fra Sundhed og Omsorg  
 

5. Orientering v/ Marianne B. Nedergaard: Mariane indledte med at præsentere Claus 
Østerbye som er ny administrativ medarbejder i Område Vest. Information om 
følgende emner kan ses i læsemappen på brugerrådets kontor:  
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 Tilbud på foredrag af forandringsvejleder Anders Bjørk  

 Rådhuskoncert den 3. september med Birthe Kjær 

 Seniorholdets efterårsprogram, og tilbud på Seniorunderholdning 

 Senior TV, Østjylland om overgangen til den Digitale Borger 

 Nyhedsbrev i projektet ”NemID til Ældre 

 ”Mindre Ensomhed”, foredrag ved Anders Lund Madsen den 3. september    

6. Kassererens beretning: Ifølge til Knud Thomsen henstår der i alt kr. 118.000 på 
brugerrådets konto, hvoraf kr. 50.000 og 6.000 var ”øremærket” til henholdsvis 
projektet for Ensomhedsforebyggelse og Caféeudvikling, og Træværkstedet. I øvrigt 
er brugerrådets økonomi fortsat stabil.     

7. Indkomne forslag: Følgende forslag blev behandlet på mødet: 

7.1 Den årlige udflugt for de frivillige: I stedet for at afholde en fest på Lokalcenteret blev 
det besluttet at den årlige udflugt bliver en bustur den 29. september til Årø med 
”Sørens Rejser”. Jørgen Lakjer laver invitation til turen som koordineres med Birgit 
Lund og Mariane Nedergaard. 

Status: Emnet åben    

7.2 Anvendelse af de kr. 50.000 fra Århus Kommune til Café udvikling m.m.: Mandag den 
11. august blev der holdt et indledende møde vedrørende emnet. På mødet deltog 
Birgit Lund, Knud Thomsen og Else Cramer fra caféen. Næste møde vil blive afholdt 
mandag den 18. august. 

Status: Emnet åben 

7.3 Information i Centerposten vedr. Selvtrænerordningen: I henhold til Mariane 
Nedergaard var der foreløbig 2 personer der havde meldt sig til uddannelse som 
frivillige instruktører på lokalcenteret. Brugerrådet vil blive holdt orienteret om det 
videre forløb vedrørende ordningen.  

Status: Emnet lukket      

7.4 Rejseudvalgets virke i fremtiden: Efter at have drøftet udvalgets opgaver og 
målsætninger blev det besluttet, at udvalget fortsætter som hidtil. 

Status: Emnet lukket  

7.5 Netcaféen: I henhold til Mariane Nedergaard var der nu 4 frivillige der, på skift hver 
tirsdag mellem 10.00 og 12.00, kan vejlede brugere af netcaféen på centeret. Jørgen 
Lakjer vil lave en artikel til centerposten om netcaféen.  

Status: Emnet lukket   

8. Eventuelt: Nora Hansen vil prøve at få lavet en ”Teatergruppe” som skal have til 
opgave at informere og arrangere ture til forskellige arrangementer, som f.eks. 
teaterforestillinger i Århus. Alle hilste Noras idé velkommen!         

9. Dato for næste møde: Næste møde vil blive afholdt den 18. september kl. 09.30 

Referent 

______________ 
Jørgen Lakjer 

Formand 

__________ 
Birgit Lund 
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