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Sabro Lokalcenter 
Brugerrådet 
Sabro Kirkevej 151 
8471 Sabro 

Sabro, 
19. august 2013 

BR Referat 07-13 

Referat 

Brugerrådsmøde 

 

Tidspunkt: 15. august 2013 

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

Fraværende: Peder Sørensen 
 Ida M. Hovgaard (Forebyggelseskonsulent, Område Vest) 
 Mariane Bech Nedergaard, (Frivilligkoordinator, Område Vest) 

Birgit Lund indledte mødet med at byde de fremmødte velkommen.  

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

2. Orientering ved Karen Juul: Sommeren var forløbet stille og roligt, og personalets 
feriedage var blevet afviklet som planlagt. På Sundhedsdagen den 29. august vil 
Viceområdechef Aase Grundal byde velkommen i stedet for som oprindeligt planlagt 
Karen Juul. Der vil blive installeret demensalarm i huset for centerets ældreboliger. Det 
forventes at embedslægen vil foretage et uanmeldt tilsyn af centeret i løbet af 
september måned. Der vil blive afholdt ”Husmøder” kl. 10.00 den første mandag i hver 
måned. Knud Thomsen deltager på vegne af brugerrådet. Fordeling af et overskud i 
Caféen vil blive behandlet på Caféudvalgets møde den 2. september.        

3. Godkendelse af referatet fra mødet den 20. juni 2013: Referatet blev godkendt uden 
bemærkninger. 

4. Status på åbne emner: 

4.1 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  

4.2 Overførsel af penge fra ”Bussens Venner”: Det forventede beløb var på kr. 10.000. 
Men, på grund af uforudsete udgifter for maling af reklamer på bussen, blev der kun 
overført kr. 3.010 fra ”Bussens Venner” til brugerrådets konto.  

Status: Emnet lukket  

5. Formandens beretning: Kopi af en kalender, med de indtil nu planlagte arrangementer 
for resten af året, blev udleveret til de fremmødte. Birgit Lund opfordrede alle til at 
komme med flere idéer til arrangementer inden næste møde.  
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 En liste med fordeling af brugerrådets opgaver på ”Sundhedsdag Åbent hus” den 29. 
august blev fordelt til alle.   

 Der er tilmeldt 51 til udflugten til Ålborg Zoologiske have og Røverstuen i Rebild 
Bakker for de frivillige den 21. august.   

 Informationsmateriale om Brugerrådsvalg 2013 modtaget fra Århus Kommune blev 
fordelt til alle. Knud Thomsen bliver medlem af centerets valgudvalg, som vil afholde 
møde inden næste møde i brugerrådet. Opstillingsmødet til valg til brugerrådet er 
planlagt til den 30. september. Afhængig af resultatet af mødet, vil der blive afholdt 
valg til brugerrådet den 5. november.    

6. Kassererens beretning: Ifølge Knud Thomsen er brugerrådet økonomi var fortsat god, 
og alle planlagte arrangementer kan stadig afholdes helt uden problemer. Der henstår 
således kr. 45.000 på brugerrådets konto i Danske Bank.   

7. Indkomne forslag:  

7.1 Brug af PowerPoint præsentationsprogram ved mødet den 26. september: Jørgen 
Lakjer fremviste udskrifter af eksempler på et program, som han have lavet til formålet. 
Alle var enige i at benytte centerets AV udstyr og præsentationsprogrammet ved mødet 
”Velkommen til nye pensionister” den 26. september. Følgende blev vedtaget: 

 Programmet vil blive udvidet med et indlæg ved Else Cramer fra caféen 

 Der indsættes billeder af brugerrådets medlemmer på siderne hvor de præsenteres 

 Karen Juul holder selve briefingen på dagen, Jørgen Lakjer styrer teknikken 

 Et færdigt program prøvekøres på næste brugerrådsmøde 

Status: Emnet åben 

8. Eventuelt: Jørgen Lakjer informerede om at der var lavet en ny side (Opslag) på 
hjemmeside, hvor alle opslag og plakater fremover vil kunne ses.    

9. Dato for næste møde: Næste møde vil blive afholdt den 19. september kl. 09.30 

 

Referent 
 
______________ 
Jørgen Lakjer 
 

Formand 

_____________ 
Birgit Lund 

         

 


