
Referat fra Brugerrådsmødet den 15 december 2016. 

 1).  Valg af ordstyrer.  Flemming. 

2).  Godkendelse af referat.  Godkendt. 

3).  Evt. Orientering ved Karen.  Mathilde skal være her et ½ år og følge Karen over alt. Karen takkede for 
juledekorationerne og juletræet. Vil gerne havet et kunstig juletræ,   det naturlige er ved at være trist at se 
på. En konsulent er blevet ansat.  Ansættelse af en vice Områdechef i vest. 

 Der har været aktivitet med bebeboerne. Turen gik til Mols og det var en rigtig god tur. To gange om ugen 
tages på ture i to hold. Fredag gik turen til Hinnerup. Har styr på Julen. Besøg af Lucia piger fra Sabro skole, 
for beboerne var en rigtig god oplevelse. Det havde var en dejlig aften for både beboere og pårørende, da 
der blev holdt fest. Søger medarbejder(frivillig) til at passe køkkenhaven og andet. Der er Købt en ny reol og 
et nyt bord. Ønsker ekstra penge, samt nye  gardiner til værkstedet. 2017 bliver Århus Kulturby. 

Der har været afholdt afdelings bestyrelsesmøde i boligadministrationen. Flemming vil gerne vide hvad der 
foregår, da han ikke har været indkaldt. 

4).  Emner til debat. 

a).  Afholdte arrangementer.  Poul har lavet et par artikler, samt en foto kavalkade . John laver billede 
galleri, som kan bruges til nogle arrangementer. 

Cafe jule Bazar gav en omsætning på 2800,00 kr. Cafe julefrokost en omsætning på 4700,00 kr. Det var en 
rigtig god frivillig fest som blev holdt på Søholm.  

b).  Kommende arrangementer.  Nytårs kur 5/1-17. Ole Bech og Henning Ladefoged den 19/1-17 kl:14:00. 
60,00 kr. for kaffe og kage.  26/1-2017 Herrefrokost 100,00 kr. pr deltager. Billetter sælges   16-17-18 
januar 2017. Jeppesen fortæller om H.C. Andersen rejser den 16/2 -2017. 28/2-2017 Damefrokost 12:30. 
100,00 kr. pr. deltager. Banko 16/3-2017. Tøjsalg den 17/1-2017. Revy 23/3-2017. Skosalg den 30/3-2017. 
Forårsfest. Frisør i kælderen, dameklip 285,00 kr. og 195,00 kr. for herrer. 

 Flemming har talt med præsterne. 

 Birgith Lund har talt med ti beboere og det er der blevet en lille bog ud af, som kan købes for 10,00 kr. hos 
Jane. 

c).  Opkrævning af deltager gebyr.  Sker hos Jane. Poul opkræver som medlem af brugerrådet. 

5).  Bordet Rundt.  Intet 

6).  Eventuelt.  Intet 

Flemming takkede for god ro og orden. 

Der var 8 med til mødet som varede ca: 2 timer. 

Inger Holt Larsen 


