
Referat fra brugerrådsmøde 21 april 2016. 

 

1). Valg af ordstyrer.  Det blev Flemming . 

2). Godkendelse af referat. Godkendt. 

3). Orientering ved Mariane. Mariane fortalte om Marselisløbet , hvor en 
kørestolsbruger kan deltage ved hjælp af en ergoterapeut. Fællessang på 
Charlie kommer til Århus, er et tilbud til alle. Er der en beboer som ikke 
kan betale til et arrangement, findes der en løsning. 

Tilskud til bus, hente og bringe personer. John vil gerne starte en Bjesk  
klub til august. 

4). Orientering ved Karen.  Der har været kommunal tilsyn på 
plejehjemmet. De fik 2. Beboerne er i gode hænder. Bolig 
administrationen har givet 7.000,00 kr. til at gøre gavn med  for beboerne 
i år. Har fået 5.000,00 kr. fra Hagelkvist fonden til en ny elcykel. Afholde 
loppemarked, hvor der sælges pølser med brød. Karen vil gerne at 
brugerrådet er med i det. Indkalde til bestyrelsesmøde i bolig 
administrationen ,lægges sammen til et Hus Budget. Damefrokost 
afregnes med Cafeen. Flemming vil gerne have sit eget arrangement 
udvalg. Der er et problem angående kopi maskinen. Brugerrådet vil gerne 
have lov til at bruge den. John er gået i gang med drivhuset.    

5). Emner til debat.  Penge til gode fra Gråspurvene, har fået nyt budget, 
da der var mange frivillige med. 12.000,00 kr. er der til underholdning og  
til anerkendelse er der 17.000,00kr. Jane refunderer udgifter til 
arrangementer. 



a). Afholdte arrangementer. Damefrokost var godt besøgt 47 damer var 
mødt op. Dem fra modeshowet kommer 22 september og sælger 
dametøj. . 

b). Tomt lokalcenter. Hvordan kommer vi videre? Hjemmehjælperne har 
fået deres eget lokale. Det store lokale er aftalt, at brugerrådet har det 
fast. 

c). Kommende arrangementer.  Jazz Koncert den 12/5. kl. 16:00 – Ole 
Bech m/guitar fortæller og synger 19/5. kl:14:00, Ølsmagning og 
pølsebord 26/5.kl: 17:00. Og rejsen til Dresden den 13/6. – 17/6. bliver til 
noget. 

d). Kopiering af Sabro centerpost og omdeling af samme for fremtiden? 
Centerposen deles ud til alle fra 60 år og opefter. Vil gerne have en liste 
over alle førtidspensionister. I Braband havde de inviteret alle 
førtidspensionister til et møde på lokalcentret. Der mødte kun 7 op, men  
de mødes til gengæld en gang om måneden til hyggelig samvær. 
Opdatering af lister til dem som modtager center posten. 

e). Vedligeholdelse af cykelskur ved vandværk. Cykelskur renoveres tale 
bolig administrationen. 

F). Hæk ud mod Sabro Kirkevej? Nyt hegn op ude ved vejen og senere 
beplantning. 

g). Danmark spiser sammen, hvad gør vi? Fælles spisning, der skal være 
en tovholder som byder velkommen og som har overblikket. 

h). Repræsentantskabsmøde i Fællesråd den 26/4 kl:19:00. Hanne og 
Flemming deltager. 

6). Bordet rundt. Demonstration af sko 22 september. Inger er på ferie 
fra den 25/4 til den 29/4. John holder Ferie 9 maj og  6 uger frem. 



7). Eventuelt. Intet. 

Der var  9 personer med til mødet, 1 var fraværende. 

Mødet varede ca: 2 timer 40 min. 

Inger Holt Larsen 

 

 


