
 
 
 
 

IOIReferat fra brugerrådesmødet 19/5. 2016. 
1). Valg af ordstyrer. Det  blev Peter 
2). Godkendelse af referat. Godkendt med ændringer. 
3). Orientering ved Mariane. Vi er blevet inviteret til at høre Rådkvinde Jette Skive 
26/5. Kl.13:00-14:30. 
Ud af røret som arrangerer blandt andet gymnastikhold . Har valgt  at det skal stige 
til 300,00kr. pr. sæson. Der er ingen tiltag til noget i festugen herfra. Der skal tages 
et billede af os alle i brugerrådet samlet, til Centrets hjemmeside. 
8 september er der vinsmagning i festugen. Oktoberfest den 27/10. Møde med Lene 
Collin 25/8. kl.12:30. 
4). Orientering ved Karen.  Der er styr på økonomien. Der har været vandskade i en 
bolig, som snart bliver lavet. Der har været møde i afdelings bestyrelse. Flemming 
blev formand, Peter kasserer  og Kirsten menigt medlem. Der er afsat en 1/2time 
hver14 dag , som den enkelte beboer kan få hjælp ud over den hjælp den enkelte 
beboer har. Tiden kan også gemmes til næste gang så der er en hel  time at bruge. 
Evt. en gåtur el lign. Der er bestilt en ny rød  elcykel . Den kan køre ca; 30 km. På en 
opladning.  John har gjort et stort stykke arbejde i køkkenhaven. John kommer først 
hjem 21 juni .Der er møde i Rejse Drivhus i dag. Hedder igen Plejehjem og 
Lokalcenter.  Gudstjenester foregår som de plejer, men i Solskinsstuen. 
5). Emner til debat. 
a). Afholdte arrangementer. Foredrag med Thøger og varme hveder var rigtig godt 
,bortset fra lyden som dog blev rettet. Spise sammen arrangement ikke den store 
succes. Besøg af unge jazzmusikere  der blev blæst godt i gennem. Det var rigtig 
godt. Der var salg  af øl, vin og vand og folk hyggede sig. Vi havde besøg af Ole Beck 



som fortalte om John Mogensen og spillede nogle af hans sange ,som vi sang med 
på. Der blev serveret kaffe og  dejlig æblekage. 
b). Annonceudvalg. I ugeaviserne bliver vores annoncer med rødt. Udvalget har 
vedtaget at det bliver sådan. 11/8. aftale med avisen om pris. Annoncer bliver betalt 
af ledelsen. Cafeen har lukket i ugerne 28-29- og 30. Cafeen lukker evt. om fredagen. 
c). Kommende arrangementer.  11/8.-18/8.-8/9. Vinsmagning-15/9. Udflugt i 
september. Oktoberfest med 3 retters menu, musik og dans. Mariane undersøger 
om svend Nikolaisen kan spille flere steder. 
d). Kopiering af Sabro Centerpost og omdeling af Samme for fremtiden.  Fra 
oktober får alle 60 årige  og opefter samt førtidspensionister. Annocerer i  Under nyt  
i brugerrådets hjemmeside. Vil gerne have flere frivillige. 
e).  Frivillig arrangement. Hvordan? Årlig bustur  i september for frivillige eller 
andet, fået flere ideer. Folkemødet  i  Nykøbing Mors  25-27 august. Årø hvor man 
kan få en kæmpe tartelet. 
f).  Repræsentantskabsmøde i Fællesråd. Arrangementskalender.  I kalenderen kan 
man se hvad der sker i området i den kommende tid. Poul tager sig af kalenderen. 
Fællesråd og private kan også annoncere i ugeavisen under de samme spalter som 
Lokalcentret bruger, når arrangementet foregår på Lokalcentret. 
g). Indlæg i Sabro Centerpost. Frimærker,  madklub? Flemming vil gerne oprette  en 
frimærkeklub og Inger en madklub for mænd ung som ældre. 
h).  Rejsen til Dresden. Deltagerliste? Peter henvender sig til Ans rejser for at få en 
deltagerliste. 
6).   Og  7). Blev slået sammen. Bordet rundt og eventuelt. Poul tilbyder at 
korrigere Sabro Centerposten.  
9 personer var med til mødet, 1 var på ferie. 
Tak for god ro og orden fra Peter 
Mødet varede 2 timer og 45 min.  
Inger Holt Larsen. 


