
 

 

Referat 2 fra den 16 febuar 2017.  

 

1).  Valg af dirigent.  Flemming. 

2).  Godkendelse af referat.  God kendt med rettelser. 

3).  Orientering ved Karen.   Har lige haft tilsyn af embedslægen, fik et fin 2 tal, uden bemærkninger. Har 
også haft tilsyn af levenedsmiddelstyrelsen, fik 4 fine smiley. Der er overordnet godt styr på det.  Der er 4 
tilsyn om året. Korttidsplads i en periode. Der har været meget sygdom blandt personalet pt. Har et godt og 
sødt personale. Der har været en undersøgelse blandt personalet,  hvor tilfredse de med deres arbejde, 
samarbejde m.m. De fleste var godt tilfredse. 

 Århus kommune vil gerne være en fri kommune til at gøre nogle ting blandt andet med at inddrage 
kontanthjælpsmodtagere og dagpengemodtagere inden for hjemmeplejen. 

Karen vil lave et arrangement for beboere, pårørende, personale, brugerråd og de nærmeste frivillige for de 
penge hun har fået tildelt. Der vil blive holdt et foredrag om den 3. alder. Arrangementet bliver engang i 
marts.  

 Karen og brugerrådet har fået brev fra fællesrådet i Sabro-Fårup, som gerne vil have en beskrivelse af hvad 
der foregår på Lokalcentret. Der vil blive sendt en fælles beskrivelse fra brugerråd og Karen til fællesrådet. 
Centeret er delt op ,i et plejehjem med 30 plejeboliger, plejepersonale, køkken hvor der laves mad til 
beboerne på plejehjemmet.  Lokalcenter med mange forskellige aktiviteter, samt en cafe. Et aktiv 
brugerråd som laver arrangementer flere gange om måneden for borgerne i lokal området for 60 +.Vor tids 
forsamlings hus. 

4).  Emner til debat. 

a). Afholdte arrangementer.   Afholdte herre frokost var var rigtig hyggelig, og der blev solgt rigtig godt i 
cafeen..  

b).  Kommende arrangementer. ( April kvartal). Vinsmagning den 16 /2. 2017. Der  er arrangementer 
den 20 april sangkor, der serverses kaffe og kage.18 maj Cabaret med spisning og 15 juni  kommer der en 
og fortæller om Danskhed med mere, der serveres kaffe og kage. 

c).  Oprettelse af nye hold.( Foto .engelsk, evt., tysk og bridge. Knud Thomsen vil gerne oprette et bridge 
hold. Et fotohold er også i støbeskeen. Et sproghold i tysk eller engelsk, med hjælp til selvhjælp. Mariane 
kan måske skaffe undervisere. 

d).  Cafe forhold.   Cafeen har friskbagt brød, boller og småkager hver tirsdag til salg. Spis sammen skal 
foregå i cafeen. Maden fra Søholm er et forsøg. Lene vil prøve at spørge Karen om, der kan købes mad fra 
køkkenet i Sabro. Lene, Karen og brugerrådet mødes til en fælles samtale. Der serveres varm mad tirsdag 
og torsdag. Fredag holdes lukket. Der er ansat en flyvende kogekone til input af forslag til arrangementer, 
ikke madlavning. 



e). El varmekilde til datastue.  Udgår. 

f).  Evt. Filmklub med gamle VHS bånd.   Hanne og Poul vil gerne gennemgå de gamle VHS bånd. Evt. 
lave en filmklub sammen med Peter og Kirsten. 

g).  Lokalsamfundsbeskrivelse.    Behandles under punkt 3. 

5).  Bordet rundt. Flemming, Poul og Peter sælger billetter til damefrokosten. 

6). Eventuelt.   Intet. 

Flemming takkede for god ro og orden 

9 personer var med til mødet som varede 2 timer og 10 min.

 

Inger Holt Larsen 


