
5 Referat fra brugerrådsmøde 18 maj 2017. 

 

1).  Ordstyrerer.   Flemming. 

2).  Godkendelse af referat.  Godkendt. 

3).  Orientering ved Karen.  Ferie. 

4).  Orientering ved Mariane.  Ferie. 

5).  Emner til debat. 

a).  Afholdte arrangementer.  Hadsten koret var en rigtig god oplevelse. Mariane havde inviteret 
Sabros førtids pensionister, samt Flemming og Hanne til et møde for at oplyse hvad der findes af 
aktiviteter på et lokalcenter. Det var en rigtig god oplevelse. Der har været salg af sko fra Reporto. 

b).  Kommende arrangementer.  Der er kommet et afbud til 15 juni om Danmark og danskhed, på 
grund af sygdom. Flemming vil tage kontakt til Vagn for at få ham til at lave et foredrag om 
området her i Sabro i stedet for. 

Vi har fået en præsentation ag Inga Kofoed Andersen til andre arrangementer måske. Flemming, 
Hanne, og Poul går i udvalg for at finde nye arrangementer. Der skal være åben Center til 
september og Jazz koncert til efteråret. Der har været et fælles møde i arrangement udvalget. 

 I juli holdes ferie. 

c).  Rapport fra rejsegruppe. Ansrejser har været meget posetive. God tur, god rejseleder samt 
chauffør. 

En tur ti Korsbæk med Ans rejser, cirkusrevyen og frokost på Postgården. Rejsen til Korsbæk skal 
være en to dags tur i august. Poul vil lave en oversigt over en Mosel tur til næste år. Maj eller 
september. Ansrejser skal være teknisk arrangør. 

d).  Selvtræner betaling.  Har fået vedtægter angående selvtræner. Angående betaling  tages op 
næste gang. 

e).  Mobile pay. Hvordan går det?  Har fået tilsagn om at købe en mobile pay. 

f).  Økonomi.  Ikke noget denne gang. 

g).  Ny rådsstruktur.  Ny rådsstruktur, manglende debat, vil gerne have haft en skriftlig debat fra 
hver indkaldt. Forventer at høre mere. 

6).  Bordet rundt.  Vil gerne have rådkvinde på besøg i fremtiden i brugerrådene. 

7).  Eventuelt.  Intet. 

7 personer var med til mødet som varede 2timer og 15 min. 

Inger Holt Larsen  


