
 

www.sabrobrugerraad.dk 
Side 1 af 2 

 

Sabro Lokalcenter 
Brugerrådet 
Sabro Kirkevej 151 
8471 Sabro 

Sabro, 
12. oktober 2015 
BR Referat 07-15 

 
Referat 

Brugerrådsmøde 
 

Tidspunkt:    17. september    

Fremmødte: Knud Thomsen Henny Overgaard 
 Ingrid Skifter 

Kjeld Letting 
Heidi S. Lauridsen 
(Oplevelseskonsulent Område Vest) 
 

Bodil Kjeldsen 
Nora Hansen 
Karen Juul 
(Teamleder Lokalcenteret) 

Fraværende: 
(Med afbud) 

Jørgen Lakjer 
Mariane B. Nedergaard 
(Frivilligkoordinator Område Vest) 
 

Jane Vestergaard 
(Værtinde, Lokalcenteret) 
Birgit Lund 

Næstformanden Henny Overgaard indledte med at byde de fremmødte velkommen til 
månedens møde.    

1. Valg af ordstyrer: Knud Thomsen blev valgt som ordstyrer. 

2. Orientering v/Karen Juul: Der har været et uanmeldt tilsyn på plejeafdelingen. 
Resultatet blev bedste karakterer over hele linjen – Elite Smiley til alle. 

 Derudover har der været et Brandtilsyn, hvor der blev konstateret nogle få mindre 
fejl som blev påtalt. 

 Else Cramer er per den 1. november ansat på centeret til madlavning til 
plejeboligerne. 

 Den 7. oktober er der fernisering på kunst på plejegangen. Kl. 11.00 vil kunstneren 
Karen Haugskov Jensen være til stede. 

 Der skal være fest for beboere og pårørende.  

 Bygning af et drivhus i Sansehaven går som planlagt. 

 Der bliver søgt om penge til en udflugt for beboerne på centeret. 

 Brugerrådet donerer penge, som bl.a. skal bruges til køb af kaninfoder, samt til  
forklæder til personalet. 

Karen Juul afsluttede sin orientering med at præsentere nyansat i Område Vest, Heidi 
S. Lauridsen, som skal være Oplevelseskonsulent i plejeboligerne.        
  

3. Godkendelse af referatet fra mødet den 13. august: Referatet blev godkendt uden 
bemærkninger. 
 

4. Orientering v/Mariane B. Nedergaard: Udgår.  
 

5. Status på åbne emner:  

5.1 Parkeringspladser på centerets parkeringsområde: Det blev besluttet at udskyde 
planlægningen af et møde med Århus Kommune vedrørende nedrivning af den gamle 
vandværksbygning. Målsætningen er dog stadig, at bygningen skal fjernes, så der kan 
anlægges parkeringspladser på grunden.     

Status: Emnet åben  
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6. Formandens beretning: Næstformand Henny Overgaard informerede om den 
kommende Oktoberfest den 8. oktober på centeret.  

 Den 8. oktober vil der blive opsat elektroniske infotavler (fladskærme) på alle centre 
i Område Vest. 
 

7. Kassererens beretning: Knud Thomsens gjorde rede for Brugerrådets økonomi, der 
fortsat var stabil og god. 
  

8. Indkomne forslag: Ingen forslag. 

 
9. Eventuelt: Ingen emner 

 
10. Dato for næste møde: Det næste brugerrådsmøde vil blive afholdt den 22. oktober kl. 

09.30. 
 

Referent 
 
___________ 
Henny Overgaard 

Næstformand 
 

___________ 
Henny Overgaard 

 


