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Sabro Lokalcenter 
Brugerrådet 
Sabro Kirkevej 151 
8471 Sabro 

Sabro, 
5. december 2015 
BR Referat 09-15 

 
 

Referat 

Brugerrådsmøde 

 
Tidspunkt:    19. november    

Fremmødte: 
 
 
 
 
 
 
Fraværende: 
 

Birgit Lund 
Knud Thomsen 
Nora Hansen 
Kjeld Letting 
Jane Vestergaard 
(Værtinde Lokalcenteret) 
 
Jørgen Lakjer 
Ingrid Skifter 
Karen Juul 
(Teamleder Lokalcenteret) 

Henny Overgaard 
Bodil Kjeldsen 
Mariane B. Nedergaard 
(Frivilligkoordinator Område Vest) 
Flemming Krarup 
(Brugerrådsmedlem per 1. januar 
2016) 
 

   
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: Besparelser i Område Vest, og ”Set og sket” 
siden sidste møde.  

 
5. Formandens beretning: På mødet den 9. november, med de 5 kandidater til det nye 

brugerråd, gav Poul Øxenholt udtryk for, at det nuværende brugerråd gerne måtte være 
behjælpelig med bl.a. Centerposten og planlægning af arrangementer i 1. kvartal 2016.  

 

 På trods af at der siden sommerferien har været arbejdet målrettet på at bremse op 
for et merforbrug i Område Vest, afslutter 2015 alligevel med et underskud på 2.7 
mio. kr. Budgetforslag for 2016 foreligger som forslag til sparekatalog for 2016 – 
2017. Kopi af forslaget vil blive givet til de 5 kandidater, som overtager hvervet som  
brugerrådsmedlemmer den 1. januar 2016. 

 Planlægning af arrangementet - Oplev dit Lokalcenter – som finder sted den 28. 
januar, 10.00 – 14.00 er afsluttet. Programmet er beskrevet på et flot opslag som vil 
blive distribueret.  

 Planlægning af henholdsvis fællesjulefrokost og ”Julebazar”, samt levering af mad 
var på plads.  

 Overlevering til det nye brugerråd vil finde sted efter det nye brugerråd er blevet 
konstitueret.        
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6. Kassererens beretning: Ifølge Knud Thomsen er økonomien fortsat god. Alle var 

enige i, at tilskuddet til kørsel med Centerbussen fortsatte frem til den 31. marts 2016.  
En ansøgning fra ”Busfolkene” om køb af et Camara til brug under turene blev ligeledes 
bevilget. Der var bevilget kr. 10.500 til bl.a. ”Julebazaren” den 28. november og til 
arrangementet Oplev dit Lokalcenter den 28. januar 
  

7. Indkomne forslag: Ingen forslag. 
 

8. Eventuelt: Snak om løst og fast 
 
 
 

Referent 
 
____________________ 
Birgit Lund 

Formand 
 

___________ 
Birgit Lund 

 


