
Referat fra brugerråds mødet den 17 november 2016. 

 

1).  Valg af ordstyrer.    Flemming blev valgt. 

2).  Godkendelse af referat.   Godkendt. 

3).  Evt. Orientering ved Karen.  Tilfreds med undersøgelse hos beboerne. 25% havde gode oplevelser. Det 
har været en udfordring for personalet for der sker så meget  pt. De fleste er glade for maden. Procent vis 
er det dårligt det dårligt i forhold til andre lokalcentre. Tager det op andet sted. 

Karen har været  til samtale angående en ny stilling. Loppemarked med gamle effekter. Der mangler 
foredrag, kan gå sammen med menighedsrådet og Borum forsamlingshus. Der skal være regler for køb af   
mad og drikkevarer for alle brugere i stedet for at købe det i Brugsen. 

4).  Evt. Orientering ved Mariane.  Mariane havde igen gode tilbud med til arrangementer. Slip kræfterne 
fri, psykologhjælp til bruger og andre som har behov. Stenvad Mose brugercenter, hvor fortid kan blive til 
nutid. Teknologihjælp, App cafe. Gode oplevelser i bunkevis. Arrangement udvalgsmøde 24- 11- 2016. 

5).  Emner til debat. 

A).  Afholdte arrangementer.  Beboere betaler selv for at komme med til brugerråds arrangementer.  

B).  Kommende arrangementer.  Flemming vil gerne at der laves en forårsfest. Home Party er en butik i 
Norring som kommer og vil sælge tøj og sko i marts måned. Foredrag og film om Amerika. Sang og musik af 
Beatles.  Åben center ved Preben Kofoed. Et gammeldags foredrag, Flemming spørger præsterne , om de vil 
være med. Foredrag om Leonora Christine, der sad i Blåtårn i flere år. 

C).  Frivillig arrangement.  50 personer var med til frivillig arrangement på Søholm. Vi blev kørt til og fra 
festen af Centrum Turist. 

D).  Pynte Juletræ? Pynte lokalcenter?  Hanne og Flemming pynter Juletræ på Lokalcentret. 

E). Opstramning af regler for anvendelser af lokaler til aktiviteter. Køb af kaffe etc. Brug af Cafe Sabro 
som leverandør af fortæring, contra brug af ekstern leverandør (Brugsen, Oasen).  Der kommer 
ensrettede regler for anvendelse af lokaler, køb af kaffe brug, Cafe Sabro som leverandør af fortæring. 

F).  Julebazar.  Jane hjælper, Bentha Malling. Karin og hendes mand. Birthe og Inger laver juledekorationer 
til salg. 

6).  Bordet Rundt. Rejseudvalget har planlagt en tur til Holland den 8 maj 2017. 5 januar 2017 Nytårskur på 
lokalcenter Sabro. Julefrokost for brugerrådet efter brugerrådsmødet. 

7).  Eventuelt.  Intet 

Der var 9 personer med til mødet som varede 2 timer og 40 min. 

Inger Holt Larsen 


