
Referat fra brugerrådsmøde 27 oktober 2016  
 1). Valg af ordstyrer.   Flemming. 
 
2). Godkendelse af referat.   Godkendt. 
 
3). Evt. Orientering ved Karen.   Processen er i gang med  at udpege en forstander her på stedet. Kultur 
opbygning, Karens personlige værdier og ledelse i afdelingen. 
Der er styr på økonomien. Tom lejlighed, ny bebeboer flytter ind, så snart lejligheden er gjort i stand. Fest 
den 22 november for beboere og pårørende. Beboere skal på en endags tur til Tyskland. Der har været 
besøg af en sød pony, det var en rigtig god ide. Var til stor begejstring. Janni søger andre græsgange. Får en 
ny hjælper. Ansat en vikar i 3 mdr. på grund af barsel. 
Må vi kalde Lokalcentret for Kultur og Aktivitet center? Tages op andet sted. Der har været besøg af en 
opera sangerinde .Det var en fantastisk oplevelse for beboerne. 
Alle efterlønnere må fra 1marts 2017 kun arbejde 4 timer om ugen. 
 
4). Evt. orientering ved  Mariane.   Aflyst 
 
5). Emner til debat. 
a). Afholdte arrangementer.   Tøjsalg gik rigtig godt. Sort sol var en rigtig god oplevelse. 
 
b). Influenza vaccination.    23 flere end sidste år, der følger nogle penge med. 
 
c). Evaluering af kopiering, layout og omdeling af Sabro Centerpost.   Der laves 850 kopier af 
Centerposten. Aktivitetskalender var mere overskuelig før end nu. Banko skal ikke lægges under aktiviteter. 
Omdeling af Centerpost. 
 
d). Frivillig arrangement.   Poul Har aftale med en musiker, bestilt bus 7.500,00kr. Sidste tilmelding 10-11 
2016. 
 
e). Juleforberedelser.   Flemming bestiller Juletræ, grønt, blomster til beboerne. Arne Nielsen kommer og 
giver plante service til alle planter på lokal centret, inden 26-11-16. 
 
f). Luciaoptog.   13 december Luciaoptog for beboerne fra kl:9:15-9:30. der serveres æbleskiver, saftevand 
og kaffe bagefter. 
 
g). Julebazar. Henvendelse til  Anja, Ib Lave, Malerdamer, Blomsterdamer, Kirsten Jensen, træværksted, 
Birthe Envoldsen, rådej til salg fra Søholm, Lene angående, kaffe gløgg, æbleskiver, ris a la mande og 
kirsebærsovs. En 6 klasse kunne komme og synge og spille. Inger Finder en dato for et for møde. 
 
h). Kommende arrangementer.   Rejse forslag ti Holland, april, maj, vin arrangement, Arion koret kommer 
og underholder og H.C. Andersens dannelses rejse og følger han rejse. 
 
6). Bordet rundt.   Intet. 
 
7). Eventuelt.   Intet. 
 
Der var 8 personer med til mødet. 
Mødet varede 2 timer og 40 min. 
 
Inger Holt Larsen  


