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Sabro Lokalcenter 
Brugerrådet 
Sabro Kirkevej 151 
8471 Sabro 

Sabro, 
6. november 2015 
BR Referat 08-15 

 
Referat 

Brugerrådsmøde 
 

Tidspunkt:    22. oktober    

Fremmødte: 
 
 
 
 
 
Fraværende: 
(Med afbud) 

Birgit Lund 
Knud Thomsen 
Ingrid Skifter 
Nora Hansen 
 
 
Jørgen Lakjer 
Jane Vestergaard 
(Værtinde Lokalcenteret) 

Henny Overgaard 
Bodil Kjeldsen 
Kjeld Letting 
Mariane B. Nedergaard 
(Frivilligkoordinator Område Vest) 
 
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. Orientering v/Karen Juul: Udgår       
  

3. Godkendelse af referatet fra mødet den 22. oktober: Referatet blev godkendt uden 
bemærkninger. 
 

4. Orientering v/Mariane B. Nedergaard: En hilsen fra Områdechef Område Vest, Jette 
Harreskov, der var ved godt mod og håb om snart at kunne være på job igen.  

 Økonomien på centeret er ikke for god for øjeblikket. 

 Ingen ansat som vikar i caféen efter Else Cramers afgang, og der var megen snak 
om caféproblemerne. Caféen skal nok have lidt tid til at få det hele til at fungere.  

 Den længe ventede kunstudsmykning på plejegangen blev ved en reception 
forevist for interesserede, og der var nåde ris og ros til kunsten.  

 Et kursus i 1. hjælp er fuldt tegnet.  

 Der blev uddelt adskillige brochurer om kurser og møder som også kan ses på 
Brugerrådets kontor.   

 
5. Status på åbne emner:  

5.1 Parkeringspladser på centerets parkeringsområde: Der var enighed om at lade det nye 
Brugerråd overtage emnet.     

Status: Emnet lukket 

6. Formandens beretning: Mange var mødt frem til opstillingsmødet for valg til 
Brugerrådet, men kun følgende ønskede at stille op: Poul Øxenholt, Peter Fredsbo 
Andersen, John Envoldsen og Flemming Krarup. 

 Der er så det vi kalder fredsvalg, men der arbejdes på at finde flere kandidater 
(gerne damer). 
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 De nye medlemmer er indbudt til et orienterede møde mandag den 9. november kl. 
10.00, hvor de ”Gamle rødder” (nuværende brugerrådsmedlemmer) vil fortælle om 
arbejdet. 

 Medio november kommer der besked om vi får de ansøgte midler fra § 18, der skal 
anvendes til Julebazar i november, og ”Kend dit center” i januar 2016. 

 Infotavlen er taget i brug, Brugerrådet kan/skal benytte den til meddelelser, 
arrangementer m.m. Vi skriver teksten og afleverer den til Jane Vestergaard, der 
ordner det fornødne.  

 Der indkøbes blomster til centeret inden jul.    
 

7. Kassererens beretning: Ifølge Knud Thomsen har der ikke været de store udgifter, 
selvom der må ydes tilskud fra kassen, da der ofte er underskud ved vores 
arrangementer.  
  

8. Indkomne forslag: Ingen forslag. 
 

9. Eventuelt: Birgit Lund orienterede om en tænkt arbejdsplan og fordeling af opgaver, 
der skal være på plads inden årsskiftet.  

 Indbydelser m.m. til fælles julefrokost torsdag den 26. november, og planlægge 
med køkken/café. 

 Planlægning af Julebazaren lørdag den 28. november kl. 11.00 – 15.00, og 
planlægge med køkken/café. 

 Det nuværende Brugerråds forslag til arrangementer i første kvartal 2016. 

 Centerpostens fremtid? 

 Besøg af IT supporter Dav Jacobsen der informerer om infotavler   
 

10. Dato for næste møde: Det næste brugerrådsmøde vil blive afholdt den 19. november 
kl. 09.30. 
 
 

Referenter 
 
____________________ 
Birgit Lund /Nora Hansen 

Formand 
 

___________ 
Birgit Lund 

 


