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Sabro Lokalcenter 
Brugerrådet 
Sabro Kirkevej 151 
8471 Sabro 

Sabro, 
2. december 2014 
BR Referat 09-14 

Referat 
Brugerrådsmøde 

 

Tidspunkt:    13. november 2014  

Fremmødte: Birgit Lund Henny Overgaard 
 Knud Thomsen Ingrid Skifter 
 Bodil Kjeldsen 

Jane Vestergaard 
(Værtinde, Lokalcenteret)  
Karen Juul 
(Teamleder Lokalcenteret) 

Mariane B. Nedergaard 
(Frivilligkoordinator Område Vest) 
Ellen Walch 
(Adm. medarbejder Område Vest) 
Ida M. Hovgaard, (Forebyggelses 
Konsulent Område Vest) 

   
Fraværende:    Jørgen Lakjer 
    Kjeld Letting 

 Nora Hansen 
   
Birgit Lund indledte med at byde de fremmødte velkommen til månedens møde.    

1. Valg af ordstyrer: Birgit Lund blev valgt som ordstyrer 

2. Orientering v /Karen Juul: Orienterede om den kommende udsmykning af gangene 
på plejeafdelingen, om pårørenderåd og om frivillig udskiftning af personalet.  
 

3. Orientering v /Ida M. Hovgaard: Nytårskuren vil blive afholdt den 8. januar 2015 kl. 
10.00 – 12.00. Der vil være frivillige hjælpere både til juleandagten den 23. november 
og til Nytårskuren den 8. januar. Der vil blive afholdt et møde med Helge Engelbrecht 
vedrørende underholdningen den 5. februar 2015, hvor brugerrådet betaler halvdelen af 
honoraret på de kr. 5.000 
 

4. Orientering v/ Mariane B. Nedergaard: Hvad angår selvtræning kan man henvende 
sig til Inge og Jørgen tlf. 40305049 eller skrive sig på en liste i træningslokalet. I 
forbindelse med arrangementet ”Kend dit Lokalcenter” den 28. januar 2015, blev der 
uddelt en liste med de mange arbejdsgaver, som ligeledes kan ses i læsemappen på 
brugerrådets kontor.  
 

5. Godkendelse af referatet fra mødet den 16. oktober: Referatet blev godkendt uden 
bemærkninger 
 

6. Status på åbne emner:  

6.1 Parkeringspladser på centerets parkeringsområde: Jørgen Lakjers forslag til en bedre 
op markering af de eksisterende parkeringspladser blev vedtaget, og vil blive fremsendt 
til Rasmus Thun Jørgensen med anmodning om teknisk bistand til opmåling m.m. På 
Fællesrådet for Sabro – Fårup repræsentantskabsmøde den 20. oktober, hvor 
Rådmand for Teknik & Miljø var til stede, orienterede Knud Thomsen om problemerne 
med de manglende parkeringspladser. 
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6.2 Anvendelse af de kr. 50.000 fra Århus Kommune til CAf’e udvikling m.m.: Der vil den 3. 
december blive afholdt et møde med det formål at gøre status over regnskabet, og 
følge op på hvad der blev besluttet på mødet den 10. september. Idékatalog for 
brugerrådenes anvendelse af 50.000 til caféudvikling i 2014 i Århus Kommune kan ses i 
læsemappen på brugerrådets kontor.  
   

7. Formandens beretning: Centerbussens chauffører har sagt tak for højtaleranlægget til 
bussen. Den 9. december kl. 14.30 vil Solkoret underholde på centeret. Den 12. 
december kl. 09.15 vil der være Luciaoptog med pigerne fra Sabro Korsvejskole´s 7ne 
klasse på centeret. Planlægning af Julebazaren var på plads, og pyntning m.m. 
(juletræ) vil foregå onsdag den 26. november kl. 13.00. 
 

8. Kassererens beretning: Ifølge Knud Thomsen er brugerrådets økonomi fortsat stabil. I 
alt henstår der kr. 101.607 på brugerrådets konto i banken, hvoraf kr. 50.000 og 6.000 
er ”Øremærket” til henholdsvis projektet for Ensomhedsforebyggelse og Caféudvikling, 
og ”Mandegruppen”. Derudover er der afsat kr. 8.000 til betaling for køb og installation 
af et højtalersystem i Centerbussen, som blev vedtaget på sidste brugerrådsmøde.  

  
9. Indkomne forslag: 

9.1 Planlægning af arrangementer i første kvartal af 2015: Birgit Lund fremlagde følgende 
forslag til arrangementer som blev godkendt af de fremmødte: 
 
  8. Jan. 10 – 12, Nytårskur   8. Jan. 13.30, Banko 
13. Jan. 14.30, Gudstjeneste 15. Jan. 09.30, Brugerrådsmøde 
22. Jan. Underholdning v/ Kisser og Søren 28. Jan. Kend dit center 
  5. Feb. 14.00, Helge Engelbrecht 12. Feb. Banko 
17. Feb. 14.30, Gudstjeneste 19. Feb. 09.30, Brugerrådsmøde 
  3. Mar. 13.30, Banko 10. Mar. 14.30, Gudstjeneste 
13. Mar. 17.00 – 22.00, Revy  

10. Eventuelt: Teatergruppen arbejder videre med projektet ??. Et ønske fra Fotoholdet 
om en storskærm til en svagtseende elev blev ikke effektueret. 
    

11. Dato for næste møde: Det næste brugerrådsmøde vil blive afholdt den 15. januar 
2015 kl. 09.30 
 
 

Referent 

___________ 
Birgit Lund 

                  


