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Sabro Lokalcenter 
Brugerrådet 
Sabro Kirkevej 151 
8471 Sabro 

Sabro, 
20. oktober 2014 
BR Referat 08-14 

Referat 
Brugerrådsmøde 

 

Tidspunkt:    16. oktober 2014  

Fremmødte: Birgit Lund Henny Overgaard 
 Knud Thomsen Jørgen Lakjer 
 Bodil Kjeldsen Kjeld Letting 
 Nora Hansen Jane Vestergaard  

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

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

2. Godkendelse af referat fra mødet den 18. september. Referatet blev godkendt 
uden bemærkninger.  

3. Status på åbne emner:  
3.1 Parkeringspladser på centerets parkeringsområde: Fællesrådet for Sabro – Fårup 

afholder repræsentantskabsmøde den 20. oktober. I henhold til Vedtægter for 
Fællesrådet § 6, skal forslag fra medlemsgrupperne, der ønskes behandlet på 
repræsentantskabsmødet, være forretningsudvalgets formand i hænde senest 5 uger 
før repræsentantskabsmødet. Det vil derfor ikke være muligt at fremsende forslag om 
at Fællesrådet tager sagen op med Århus Kommune, før afholdelse af det næste 
repræsentantskabsmøde i april måned 2015. Følgende blev besluttet på mødet: 

 Jørgen Lakjer laver et forslag til en bedre op markering af de eksisterende 
parkeringspladser. Forslaget vil blive gennemgået på næste brugerrådsmøde, 
hvorefter det, med eventuelle rettelser, vil blive fremsendt til Rasmus Thun 
Jørgensen fra bygningsafdeling, med anmodning om teknisk bistand/gennemgang 
af forslaget.  

 I henhold til indkaldelsen til fællesrådets repræsentantskabsmøde, vil mødet starte 
med indlæg og diskussion med Rådmand for Teknik & Miljø, Kristian Würtz. Knud 
Thomsen vil her, på vegne af brugerrådet, benytte lejligheden til at orientere om 
parkeringsproblemerne på lokalcenteret.  

Status: Emnet åben  

3.2 Anvendelse af de kr. 50.000 fra Århus Kommune til Café udvikling m.m.: Som aftalt 
blev foldere med menuer for oktober måned, og specielle arrangementer for oktober, 
november og december måned trykt i 550 eksemplarer, og fordelt med Centerposten. 
Der var blandt flere borgere, der benytter Centerbussen, opstået tvivl om, hvorledes 
de nye regler for betaling for kørsel med Centerbussen tirsdage og torsdage skulle 
fortolkes. Alle var enige i at prisen var 10 kr., uanset om man spiste i caféen eller ej. 

Anvendelse af de resterende 7.000 kr. mangler endnu at blive vedtaget.      

Status: Emnet åben 
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4. Formandens beretning: Birgit Lund orienterede om følgende emner: 

 Frivilligkoordinator Mariane B. Nedergaard har per mail forespurgt Brugerrådet, om 
en borger kan afholde et loppemarked på lokalcenteret. Borgeren, som havde 
henvendt sig, vil selv stå for arrangementet, og så gerne at caféen i den anledning 
er åben. Birgit Lund vil drøfte henvendelsen med Marianne B. Nedergaard. 

 Mail fra Tina Bak Findorf med opsummering på selvtrænerområdet, herunder et 
kort sammendrag af sagen, og mulige løsningsmodeller. 

 Mail fra Tina Bak Findorf om afholdelse af førstehjælpskurser den 29. oktober og 5. 
november. Det drejer sig om henholdsvis et chaufførkursus og et 4 timers 
førstehjælpskursus.  

Kopi af nævnte mails kan ses i læsemappen på brugerrådets kontor.      

5. Kassererens beretning: Ifølge til Knud Thomsen var der et underskud på ca. 1.150 
kr. i forbindelse med arrangementet den 15. september. I alt henstår der i alt kr. 
114.877,27 på brugerrådets konto, hvoraf kr. 50.000 og kr. 6.000 er ”Øremærket” til 
henholdsvis projektet for Ensomhedsforebyggelse og Caféeudvikling, og 
”Mandegruppen”. Derudover er der afsat kr. 8.000 til installation af højtalersystem i 
Centerbussen. I øvrigt er brugerrådets økonomi fortsat stabil.     

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

6.1 Julebazaren den 29. november, fordeling af opgaver – hvem gør hvad: Opgaverne 
blev drøftet, og fordelt blandt de fremmødte. Jørgen Lakjer laver en liste til alle med 
information om hvem der gør hvad.      

Status: Emnet lukket    

7. Eventuelt: Intet under dette punkt. 

8. Dato for næste møde: Næste møde vil blive afholdt den 13. november kl. 09.30. 

Referent 

____________ 
Jørgen Lakjer 

Formand 

____________ 
Birgit Lund 

                  


