
 

www.sabrobrugerraad.dk 
Side 1 af 2 

 

Sabro Lokalcenter 
Brugerrådet 
Sabro Kirkevej 151 
8471 Sabro 

Sabro, 
21. oktober 2013 
BR Referat 09-13 

Referat 

Brugerrådsmøde 

Tidspunkt: 17. oktober 2013  

Fremmødte: Birgit Lund 
 Henny Overgaard 
 Jørgen Lakjer 
 Knud Thomsen 
 Kjeld Letting 
 Bodil Kjeldsen 
 Ingrid Skifter 
 Peder Sørensen 
  
Fraværende: Ida M. Hovgaard (Forebyggelseskonsulent, Område Vest, ferie) 
 Karen Juul (Teamleder Lokalcenteret, ferie)  
 Mariane Bech Nedergaard (Frivilligkoordinator Område Vest, ferie) 

Birgit Lund indledte mødet med at byde de fremmødte velkommen.  

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

2. Godkendelse af referatet fra mødet den 19. september 2013: Referatet blev 
godkendt uden bemærkninger. 

3. Status på åbne emner: 

3.1 Parkeringspladser på centerets parkeringsområde: Problemet med de manglende 
parkeringspladser blev første gang nævnt på brugerrådsmødet den 17. januar 
(Referat nr. 01-13) På mødet den 23. maj (Referat nr. 05-13) blev det vedtaget at 
emnet skulle medtages på centerets afdelingsmøde til efteråret hvor også Birgit Lund 
deltager. Birgit Lund vil kontakte Karen Juul for at finde ud af hvornår mødet skal 
afholdes.   

Status: Emnet åben 

3.2 Fast fotograf for brugerrådet: Jørgen Lakjer mangler at kontakte John Edgar for at 
høre om han kan påtage sig opgaven 

Status: Emnet åben      

4. Formandens beretning: Kommunen er orienteret om at resultatet af opstillingsmødet 
den 30. september resulterede i et fredsvalg. Det samme gælder for de 4 andre 
lokalcentre i Område Vest, hvilket betyder at der kun skal holdes valg til brugerrådet i 
Næshøj Lokalcenter.  

 Borum Meningsråd har tilbudt at underholde på centeret enten den 21. november 
eller den 12. december.  

 Bodil Kjeldsen fremsender indbydelser til Fælles Julefrokost den 28. november. 
Kjeld Letting sørger for indbydelser til chaufførerne for centerets bus.  

 Henny Overgaards forslag om at borddækningen udelukkende foretages af 
brugerrådet blev enstemmigt vedtaget. 
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 Effekter, som vil blive sat til salg på Julebazaren den 23. november, var så småt 
begyndt blive afleveret på centeret. Alle var enige i, at tingene naturligvis skulle 
være af en hvis kvalitet for at kunne blive solgt på Bazaren. 

 Bodil Kjeldsen og Henny Overgaard sørger for indpakning af gevinster for 
Amerikansk Lotteri.  

 Datoen for konstitueringsmødet blev fastsat til den 7. november kl. 10.00.  

 Der vil blive afholdt møde med Else Cramer med det formål at lave retningslinjer for 
hvilke opgaver brugerrådet kan påtage sig for caféen.  

 Forslag til hvorledes Caféens overskud på kr. 15.000 kunne anvendes blev drøftet. 
Alle var enige i at der blandt andet blev købt nye hvide voksduge.         

       
5. Kassererens beretning: Knud Thomsen informerede om økonomien. Underskuddet 

på kr. 5.875 i forbindelse med arrangementet med Dario Campeotto var blevet betalt 
af Århus Kommune. Der henstår kr. 40.617 på brugerrådets konto i Danske Bank. 
Brugerrådet havde nu fået et CVR nummer, og der var fremsendt ansøgning om at få 
en NemID medarbejdersignatur og postkasse til Digital Post fra det offentlige.     

6. Indkomne forslag:  

6.1 Opdatering af fordelingsliste for Centerposten: Forslaget var indsendt af Jørgen Lakjer 
som orienterede om et computerprogram til en ny opdateret fordelingsliste han havde 
lavet. Programmet er baseret på en liste, som indeholder samtlige navne og adresser 
på i alt 872 borgere i lokalområdet som var fyldt 60 år. Ved at frasortere navne på 
borgere som bor på samme adresse kom antallet ned på 630, der som sådan var 
berettiget til at modtage Centerposten i henhold til de nuværende retningslinjer. I følge 
Birgit Lund er vi de eneste i Område Vest der fordeler bladene til borgerne i 
lokalområderne. Følgende blev derfor besluttet:  

 Den næste Centerpost (Udgave nr. 1, Januar 2014) vil blive den sidste der bliver 
fordelt til borgeren i lokalområdet.  

 Henny Overgaard og Bodil Kjeldsen vil kontakte forretninger og organisationer i 
lokalområdet og undersøge mulighederne for at man kan afhente Centerposten der. 

 Jørgen Lakjer vil lave et forslag til en artikel i næste udgave med information om, 
hvor Centerposten i fremtiden kan afhentes.  

Status: Emnet åben    

7. Eventuelt: Birgit Lund opfordrede alle til at være behjælpelig med at holde 
scrapbogen opdateret med relevante artikler og billeder.    

8. Dato for næste møde: Næste brugerrådsmøde vil blive afholdt den 14. november kl. 
09.30 

Referent 
 
______________ 
Jørgen Lakjer 

Formand 

_____________ 
Birgit Lund 

   


