
4 Referat fra den 18 april 2017. 

 

 

1).  Godkendelse af referat.  Godkendt. 

2).  Orientering ved Karen.  Der har været forårsfest med beboer og pårørende. 50 personer var 
med. Besøg fra dagplejen og de betaler en del af det nye hegn som sættes op. Drivhuset er færdig 
og det er Vagn som passer det. Har 2 tomme boliger i øjeblikket, men der flere på venteliste. 
Økonomien er ikke så god i øjeblikket, fyringer er på vej. Der skal tages en snak med 
kunstforeningen, brugerråd, forstander, for at få regler for hvad der skal foregå på en kunst 
udstilling. 

3).  Orientering ved  Mariane. Mariane kom som sædvanlig med mange gode input. 4 oktober er 
der vaccination for influenza. Der vil blive taget stilling til om der skal være en sundhedsdag i 
september. Spisegruppe kan komme med bus til Saxild strand og spise: pris 100,00 kr.pr. person. 
Der mangler frivillige til at passe have og gårdhave. Der er igen Danmark spiser sammen, men ikke 
et emne som brugerrådet har taget op i år og gør det heller ikke. Dokk1 bus kommer ud til folk. 
.Hvad vil institutionen bruge rådene til. Det skal ikke være på politisk plan. Fortsætte som det er 
nu? Kan lave et årsmøde sammen med pårørende råd, lokalcenterråd og forskellige foreninger 
som kommer på centret. Det er en vigtig sag som skal planlægges og tages stilling til. Kan 
brugerråd og pårørende råd lægges sammen? Nej. Flemming vil gerne have en høring i stedet for, 
for det er et dårligt udkast der er sendt ud. De siger at de har været på alle lokalcentre, på Sabro 
har de aldrig været. 

4).  Emner til debat.  

a).  Afholdte arrangementer. Til gråspurvene blev der serveret en tapas. Underholdning var rigtig 
sjov. Til forårsfesten var der dejlig mad musik og dans. 

b).  Kommende arrangementer. Sangkor fra Hadsten, der serveres kaffe og kage. Poul og Inger 
sælger billetter til Cabareen 8-9 -10 maj fra 11:00 13:00 i cafeen. Mindst 30 personer skal tilmeldes 
for at det bliver til noget. 

c).  Oprettelse af nye hold. Hvordan går det?  4 er tilmeldte til foto og 2 til tysk eller engelsk. 

d).  Cafe forhold. Er Søholms standard blevet bedre? Ingen nye oplysninger om cafeen. 

e).  Er det en god ide at selvtrænere betaler for at bruge fitness rummet? Reparation af maskiner 
skal brugeråddet betale for dem?.  Betale 100,00 kr. pr. deltager om året til reparationer af 
maskinerne i motionsrummet. Tager et møde med Jørn og Ingrid. 



f).  Mobile pay. Hvordan?   Købe 1 mobile pay til brug ved betaling af arrangementer? Der laves et 
udvalg bestående af Peter og Poul. 

g).  Slip kræfterne fri, er det en god ide for os?   Emnet er behandlet under punkt 3. 

h).  Danmark spiser sammen.  Det var ikke den store interesse sidste gang, derfor ingen tiltag 
denne gang. 

i).  Temadag for brugerråd?  Temadag 15 maj for brugerråd, der er ikke hørt mere vides ikke om 
det bliver til noget. 

j).  Økonomi.  Peter får penge fra Borumfonden og gennem annoncer. 

5).  Bordet rundt.  Hanne og Kirsten har ikke hørt mere, men turen til Holland bliver til noget. Jane 
fortalte at der er tilmeldt 12 førtidspensionister til mødet den 4 maj 11:00- 13:00. John havde 
sendt en e-mail da han er bortrejst i øjeblikket: John havde talt med flere personer angående 
centerposten og vores arrangementer, at der skal være mere fakta om opslag, dato tid og sted 
samt pris. Vi må ikke glemme de gamle i vores iver efter at få fat i lidt yngre personer. De personer 
John havde talt med efterlyste også gammeldags foredrag og evt. få besøg af Dario i festugen til 
underholdning. 

Inger mente at som brugerråds medlem, kan vi ikke bare sætte os ved et bord alle sammen, men 
burde fordele os, hvor der er plads. 

6).  Eventuelt.  Intet. 

10 personer var med til mødet som varede 2½ time, en person var fraværende. 

Inger Holt Larsen 

 

 

 

 


