
3. Referat fra brugerrådsmøde den 16 - marts.2017.  

 

1).  Valg af ordstyrer.  Ingen. 

2).  Godkendelse af referat.  Godkendt med rettelse. 

3).  Evt. Orientering ved Karen.  I øjeblikket er der 3 tomme lejligheder, men der står flere på 
venteliste. Vagn passer drivhuset.  John står for at skaffe grus til at lægge omkring drivhuset.  Der 
skal plantes små æble og pæretræer samt sandkasse til børnehaven. Vil gerne have hylder til 
krydderier. Der søges frivillige til at passe  have /gårdhaven. Der skal være noget at se på og dufte 
for Dagplejen/børnehaven med en sansehave. Hegnet bliver fjernet  og der kommer en låge i 
stedet for. Afdelingbestyrrelsen har tildelt penge samt fra Plant Liv til nye planter. Der kommer 2 
nye kaniner ude i gårdhaven. 

Der skal laves en flydende overgang for at få mere liv ind i centret /plejehjemmet. Pårørende fest 
7 april. Peter Vuust kommer og fortæller om den 3.alder. Vil søge om penge gennem Genlyd til 
lokale spisegrupper.  

4).  Evt. Orientering ved Mariane.  Vi har det godt her i Sabro i henhold til, hvad andre oplever om 
ældre der ligger i flere timer, inden de får hjælp af personalet. Peter, Kirsten og John havde været 
til dette frivilligmøde på Århus Rådhus.  

John vil lave et opslag på hvor personer kan henvende sig, hvis de gerne vil være frivillig. Frivillig 
job.dk.  

Heidi går på barsel. Der er ansat 2 nye ledere. I Genlyd kan der søges om penge til at Spise 
Sammen. Demenskursus for frivillige. Alle frivillige er forsikrede ,hvis der sker uheld. Til august er 
der et atletikstævne for frivillige m ,m, hvor der atleter med fra flere lande. Et 24 timers kursus i 
uge 20 for brugerråd for at fremme samarbejdet mellem brugerrådene. Erik Vigsø står for det. 
Søge om penge til formålet gennem Paragraf 18.  

Der er kommet en ny tovholder på strikkeklubben. 

Indbydelser til førtidspensionister den 4 maj. Mariane laver et udkast til indbydelsen. 

5).  Emner til debat. 

a).  Afholdte arrangementer.  Der er kommet en skriftlig klage angående vores dame frokost. Der 
var ikke kylling til alle og hvorfor det ikke blev holdt i den store sal. Der er for meget larm i cafeen.  
Flemming giver penge tilbage til dem som ikke fik kylling. Maden var der ikke noget i vejen 
med.Der arbejdes på at maden kommer fra plejehjemmets køkken i stedet for Søholm. Maden var 
god. 



b).  Kommende arrangementer.  Hvem betaler for revyen. Brugerrådet har en konto til det. 
Brugerrådet og frivillige skal have et møde på et tidspunkt. Onsdag er der koordineringsmøde i 
Sabro, kaffe og kage til 20 personer. 20 april Hadstenkoret 1500,00 kr. 4 maj skosalg. 18 maj  
Cabaret med middag. Foredrag 15 juni med Hans Jørgen Petersen, som kommer og fortæller om 
det at være dansk, royal,  og det danske flag.  Arrangementer til efteråret. Tøjsalg, Oplev dit 
lokalcenter 21 september, jazzkoncert 24 oktober. Bridgemøde 5 maj. Undervisere søges gennem 
FO, til engelsk og tysk ,hvis det bliver til noget. 

 c).  Paragraf 18 gruppe og Genlyd.  Man kan søge om penge til forskellige arrangementer gennem 
paragraf 18. Poul og Peter vil gerne have et kursus i paragraf 18. Gennem Genlyd kan der også 
søges om penge. 

d).  Koordineringsmøde. Onsdag er der koordineringsmøde i Sabro med kaffe og kage til 20 
personer 

e).  Inspirationsmøde for brugerråd. I uge 20 er der et 24 timer kursus for brugerråd  og for et 
godt samarbejde mellem brugerrådene. Erik Vigsø står for det. Der vil blive søgt om penge 
gennem paragraf 18. 

6).  Bordet rundt.  Møder kl. 15:30 for at dække bord til revyen. Til modeshow betales 25 kr. for 
kaffe og kage. Forårsfest, Flemming sælger billetter mandag den 20, Poul tirsdag og Flemming 
onsdag. Sælge sæder til andre pensionister ,hvis der ikke er nok tilmeldte til turen til Holland. 

Foredrag og smagsprøver af Bjædsk holdet til efteråret 

7).  Eventuelt.  Intet. 

10 personer var med til mødet som varede 2 timer 40 min. 

Inger Holt Larsen. 

 


