
Referat fra brugerrådsmøde den 15 September 2016.  

 

1).  Valg af ordstyrer.   Flemming. 

2). Godkendelse af referat.   Godkendt. 

3). Orientering ved Karen.   Økonomien er der styr på. Der har været lidt mere fravær på grund af 
sygdom bandt personalet. Havde afløsere inde i ferien. To tomme lejligheder- bliver besat så snart  
lejlighederne er gjort kklare. Der står folk på venteliste. 

 Kaninen er desværre død. Der kommer en ny til foråret. Der kommer en pony på besøg den 29 
september. Er ansøgt om penge til en operasanger og en musik pædagog sammen med Lokal 
Center Havkær.Hele personalet er i gang med efteruddannelse inden for det næste halve år. Ansat 
en ekstra til afhjælpning. 3700,00 kr. bruges til Julefrokost for beboerne. Gårdhaven beplantes. 
Lucia optog for beboerne 13 december.  

Køkkenet hører teknisk set under cafeerne. Vil gerne vide hvad egen kontrol indebærer og få det 
belyst. 

Datastuen er ikke i orden, der er meget fugtigt. Kaj er på sagen. 

4).  Evt. Orientering ved Mariane.    Mariane kom med mange tiltag til arrangementer. Politisk 
målsætning tages op  i cafeerne og  i brugerrådene. Der vil senere komme et møde om, hvordan 
det skal foregå. 

5).   Emner til debat. 

A).   Afholdte arrangementer.   Gæster er godt tilfredse med vores arrangementer og håber det 
varer ved. 

B).   Influenza vaccination/ sundhedsdag.  En gratis kop kaffe, der kan købes hønsekødsuppe med 
kød og melboller, tarteletter med høns i asparges. 

C). Kommende arrangementer.   Ingen arrangementer til Mortensaften. Måske et arrangement 
med Thøger til Januar. 8 december julefrokost i brugerrådet. 

D).   Kopiering af Sabro Centerpost og omdeling af samme for fremtiden?  Centerpost færdig til 
den 24/9. til gennemgang. 

E).   Frivillig arrangement. Hvordan?   17 november 2016 afholdes der på Søholm  kl: 17:30 Galla 
middag med drikkevarer og gratis bus fra Sabro Lokalcenter og hjem igen. Der er 17.500,00 kr. at 
gøre godt med. 



F).   Juleforberedelse. Julestjerner. (Graff 18 stk. inden den 8 dec). Juletræ ( Finn og Kaja 
Elmstrøm). Julesammenplantning til brugerråd. Julefrokost for brugerråd med ledsager.   
Oplysning. 

G).   Lucia optog.   Flemming tager kontakt til skolen angående Lucia optog. Optoget går rundt i 
huset mens de synger. Bagefter serveres der æbleskiver og saftevand. 

H).   Solkoret kommer på besøg 6 december.  Aflyst. Solkoret kommer først til januar. 

I).   Julebazar.   John spørger Birthe som laver decopage om hun har lyst til at være med. Kirsten 
spørger Fru Thøger og Alice Jeppesen om de har lyst til at deltage. Hanne spørger sin datter. Og 
Inger spørger alle andre. Poul står for det. Der skal være  køb  af Gløgg og æbleskiver køb af dej( 
småkager).Børn selv lave deres juledekoration bare de tager deres eget lys med .Det foregår 
mellem 13:00  og 16:00. 

6).  Bordet Rundt. Inger har været til cafe bestyrelsesmøde ,hvor der blev debateret nye tiltag til 
nye priser på mad og leje af lokaler,men bliver først vedtaget til næste møde . 

7). Eventuelt.   Næste brugerrådsmøde bliver den 27 oktober 2016 kl: 9:30. 

Mødet varede 2 timer og 50 min.  

9 personer var til stede. 

 

Inger Holt Larsen 


