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Sabro Lokalcenter 
Brugerrådet 
Sabro Kirkevej 151 
8471 Sabro 

Sabro, 
22. september 2014 

BR Referat 07-14 

Referat 
Brugerrådsmøde 

 

Tidspunkt: 18. september 2014  

Fremmødte: Birgit Lund Henny Overgaard 
 Knud Thomsen Jørgen Lakjer 
 Bodil Kjeldsen Kjeld Letting 
 Nora Hansen Karen Juul (Teamleder, Lokalcenteret) 
 Jane Vestergaard (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. Orientering v/ Karen Juul: Foyeren vil i nær fremtid gennemgå en større forandring. 
De gamle ”Guldmøbler” vil blive udskiftet med moderne og, frem for alt, mere 
brugervenlige møbler. Der vil blive malet i farver, der passer til farver og stil på de nye 
møbler. Der vil blive opsat nye udstillingsskabe, og en opslagstavle til brug for 
brugerrådet. Derudover er der blandt andet iværksat og planlagt følgende:     

 Der er bestilt nye møbler, 2 borde og 20 stole, til ”Idas rum”. 

 Den 2. oktober kl. 17.00 er der underholdning (Løvfaldsdag) med sang og musik for 
beboerne på centeret og de pårørende.  

 Der er søgt om 20.000 kr. til aktiviteter ud af huset. 

 Der er afsat henholdsvis 15.000 kr. og 3.500 kr. til ændringer/forskønnelser af 
”Solgården” og terrasserne ud mod Sabro Skolevej.  

 Køb af nye borde til festsalen vil blive medtaget i budgettet for 2015.   

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

4. Status på åbne emner:  

4.1 Parkeringspladser på centerets parkeringsområde: Rasmus Thun Jørgensen (RTJ) fra 
Bygningsafdelingen har, som svar på brugerrådets brev af den 16. juni 2014, meddelt 
at bygningsafdelingen desværre ikke kan hjælpe til med at finansiere en udbygning af 
parkeringspladsen. RTJ vil dog gerne være behjælpelig med teknisk bistand med en 
bedre opmærkning af de eksisterende parkeringspladser. Det blev aftalt at tage imod 
tilbuddet fra RTJ om den tekniske bistand. Derudover blev det vedtaget, at forelægge 
problemet for Fællesrådet for Sabro - Faarup med det formål at få rådet til at tage 
sagen op med Århus Kommune.  

Status: Emnet åben      

4.2 Den årlige udflugt for de frivillige: Invitation til årets udflugt for de frivillige var blevet 
fordelt til alle på listen over frivillige, og der var 67 der havde tilmeldt sig. Turen går i år 
til Årø med Sørens Rejser. Frivilligkoordinator Mariane B. Nedergaard deltager i turen. 
På grund af den store tilmelding vil turen foregå i en dobbeltdækkerbus. 

Status: Emnet lukket   

http://www.sabrobrugerraad.dk/


BR Referat 07-14 (forts.) 
 

                                           www.sabrobrugerraad.dk                                                Side 2 af 2 

 

4.3 Anvendelse af de kr. 50.000 fra Århus Kommune til Café udvikling m.m. På et møde 
den 9. september i Arrangementudvalget blev følgende fordeling af pengene vedtaget: 

 15.000 kr. til gratis/billig mad og annoncering af arrangementet – Åbent hus – hvor 
vi skal vise hvad vi kan. 

 5.000 kr. til et – Julehygge arrangement – i forbindelse med julemarked med billig 
frokost sammen med plejeboligerne og de pårørende. 

 10.000 kr. til annoncering i avisen for specielle arrangementer - Mortens aften - 
m.m., efterår og forår. 

 3.000 kr. til Mortens aften til ekstra fine mandelgaver og sang og musik – De små 
synger.  

 10.000 kr. som tilskud til kørsel med Centerbussen til og fra lokalcenteret på 
tirsdage og torsdage, således at det fremover nu kun koster 10 kr. 

 Anvendelse af de resterende 7.000 kr. blev ikke vedtaget på mødet. 

Jørgen Lakjer laver en folder med menuerne for oktober måned, og en for caféens 
specielle arrangementer for oktober, november og december måned. Begge foldere vil 
blive trykt i 550 eksemplarer og fordelt sammen med Centerposten den 1. oktober. 
Der vil blive afholdt et op følgende møde den 3. december. 

Status: Emnet åben       

5. Formandens beretning: Birgit Lund informerede blandt andet om de planlagte 
arrangementer resten af året, herunder om et arrangement den 16. oktober med 
Sognepræst Jørgen Gleerup. Information om følgende emner kan ses i læsemappen 
på brugerrådets kontor.  

 Den 1. oktober tiltræder Dorte Schou-Hansen som ny viceområdechef i Område 
Vest.  

 Den årlige vaccination mod influenza på centeret vil finde sted den 1. oktober 
mellem kl. 09.30 og 11.00. 

 Der blev den 25. august afholdt et introduktionsmøde for de udvalgte kunstnere 
med henblik på anvendelse af de ca. 300.000 kr. til udsmykning af de to 
gangarealer ved plejeboligerne.  

 Liste over frivillige til at hjælpe ved arrangementer på lokalcenteret (flytte borde, 
Dække borde, rydde op m.m.)       

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

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

7.1 Støtte til køb af højtalersystem i Centerbussen: Jørgen Lakjers fremsendte forslag om 
støtte på 8.000 kr. til køb og installation af et højtalersystem i Centerbussen blev 
enstemmigt vedtaget.  

Status: Emnet lukket    

8. Eventuelt: Henny Overgaard orienterede om rejseudvalgets arbejde med 
planlægning af rejser.  

9. Dato for næste møde: Næste møde vil blive afholdt den 16. oktober kl. 09.30 

Referent 
____________ 
Jørgen Lakjer 

Formand 
____________ 

Birgit Lund 
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