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Sabro Lokalcenter 
Brugerrådet 
Sabro Kirkevej 151 
8471 Sabro 

Sabro, 
24. september 2013 

BR Referat 08-13 

Referat 

Brugerrådsmøde 

Tidspunkt: 19. september 2013  

Fremmødte: Birgit Lund 
 Henny Overgaard 
 Jørgen Lakjer 
 Knud Thomsen 
 Kjeld Letting 
 Bodil Kjeldsen 
 Ingrid Skifter 
 Peder Sørensen 
 Karen Juul (Teamleder, Lokalcenteret) 
 Mariane Bech Nedergaard, (Frivilligkoordinator, Område Vest) 
 Dav Jacobsen, (IT Konsulent, Område Vest) 

Fraværende: Ida M. Hovgaard (Forebyggelseskonsulent, Område Vest) 

Birgit Lund indledte mødet med at byde de fremmødte velkommen.  

1. Valg af ordstyrer: Ingrid Skifter blev valgt som ordstyrer. 

2. Orientering ved Dav Jacobsen: Har man problemer med sin computer eller med at 
komme på internettet kan man nu få gratis hjælp fra Dav Jacobsen, der er ansat som 
IT konsulent ved Århus Kommune, Område Vest. Næste udgave af centerposten 
indeholder en artikel om hvorledes man kontakter Dav Jacobsen.    

3. Orientering ved Karen Juul: Der er en tom bolig på plejeafdelingen som dog 
forventes besat i nær fremtid. Der mangler for tiden en aftenvagt på afdelingen på 
grund af et afbud fra en ansøger, som ellers havde sagt ja til stillingen. Der er iværksat 
en større oprydning i kælderen for at skabe plads til blandt andet hylder til arkiver til de 
efterhånden mange afdelinger på centeret, heriblandt brugerrådet. ”Pulterkammeret” 
bag ved festsalen indgår ligeledes i projektet. På forespørgsel fra Birgit Lund vil det 
blive undersøgt, om ikke brandvejen foran indgangen til centeret burde markeres med 
et skilt. En forespørgsel om reservation af 2 af de 4 parkeringspladser ved indgangen 
til køkkenet fra 2 deltagere i centerets aktiviteter var blevet afslået.            

4. Orientering ved Mariane Bech Nedergaard: En lind strøm af pjecer og foldere, om 
bl.a. Forsikring af Frivillige i Sundhed og Omsorg, Aktiv Nyt fra Klostergade Centeret, 
blev fordelt på mødet, og kan i øvrigt ses i læsemappen på brugerrådets kontor. 
Derudover orienterede Mariane B. Nedergaard om de mange forskellige aktiviteter i 
Område Vest, herunder bl.a. andet førstehjælps kursus på Tranbjerg Local Center. 
Caféens andel i overskuddet fra caféerne i Område Vest beløber sig til kr. 15.000, 
som antageligt vil blive benyttet til køb af nyt udstyr i køkkenet. Derudover orienterede 
Mariane B. Nedergaard bl.a. om følgende emner: 

 Beboerpårørende møder på centeret 

 Temaforslag til foråret 

 Samarbejde med dagplejer om brug af udendørsområder 

 Status på den kommende Netcafé på centeret 
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 Overskud på kr. 5.000 fra udflugten for de frivillige, dog mangler der at der bliver 
afregnet med caféen. 

5. Powerpoint præsentationsprogrammet for mødet den 26. september: Jørgen 
Lakjer fremviste programmet, som med få ændring blev godkendt til brug for mødet 
den 26. september.  

Status: Emnet lukket 

6. Godkendelse af referatet fra mødet den 15.august 2013: Referatet blev godkendt 
uden bemærkninger. 

7. Status på åbne emner: 

7.1 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  

8. Formandens beretning: Alle arrangementer for næste kvartal er på plads og vil blive 
beskrevet i næste udgave af Centerposten som er klar til trykning. Mandag den 23. 
september er Pensionistkontoret i Århus vært ved et gratis kaffebord med sødt til alle 
pensionister. Programmet for arrangementet kan ses i læsemappen på brugerrådets 
kontor. Planlægning af valgudvalget arbejde var påbegyndt, så arbejdet kan 
iværksættes efter opstillingsmødet den 30. september, såfremt der ikke bliver 
fredsvalg. Kontorchef Annemarie Zacho-Broe fra Århus Kommune afdeling for 
Medborgerskab & Folkesundhed vil deltage i opstillingsmødet. Alle var enige i at 
brugerrådet giver gaver (for ca. 200 Kr.) til medlemmer ved runde fødselsdage.          

9. Kassererens beretning: Knud Thomsen informerede om økonomien. Det vellykkede 
arrangement med Dario Campeotto gav dog et underskud på kr. 8.000, hvoraf Århus 
Kommune har indvilget i at betale de kr. 3.700, samt et tilskud til arrangementet på kr. 
5.000. I henhold til brev af den 9. september fra Erhvervsstyrelsen skal alle foreninger 
med et CVR nummer have en postkasse til Digital Post. Jørgen Lakjer vil undersøge 
sagen i samarbejde med Knud Thomsen.   

10. Indkomne forslag:  

10.1 Fast fotograf for brugerrådet: Jørgen Lakjers forslag om en fast fotograf for 
brugerrådet, der skal have til opgave at tage billeder under arrangementer, ved 
festlige lejligheder og sørge for at billederne bliver lagt ind på brugerrådets computer, 
blev enstemmigt vedtaget. Jørgen Lakjer vil kontakte Centerpostens tekniske 
supporter John Edgar for at høre om han vil påtage sig opgaven.  

Status: Emnet åben 

11. Eventuelt: Birgit Lund overrakte en flot gave til Knud Thomsen i anledning af hans 80 
års fødselsdag  

12. Dato for næste møde: Næste møde vil blive afholdt den 17. oktober kl. 09.30 

Referent 
 
______________ 
Jørgen Lakjer 

Formand 

_____________ 
Birgit Lund 

   


