
6 Referat fra brugerråddsmøde den 15 juni 2017. 

 

1).   Valg af ordstyrer.   Flemming. 

2).   Godkendelse af referat.   Godkendt. 

3).   Orientering ved Karen.  Husbudgettet er halveret. Vil gerne have lejligheder til ægtepar, det 

koster måske lidt mere. 

Har fået to hun kaniner  til glæde for beboerne som de kan se på. Karen inviterer brugerråd, 

frivillige beboere , pårørende og pårørende råd på udflugt til Silkeborg søerne med frokost og 

kaffe og sejltur. 

Sommermødet var en god oplevelse ,men ikke ren underholdning for vores alders grupper. Der var 

forskellige stande fra de foreninger som var med. 

Der skal oprettes en fitness forening med betaling til reparation af maskiner. Betale for service 

aftaler. Skrive på en tavle hvis en maskine er i stykker. Institutionen skal have det overordnede 

ansvar. Opstart” Sabro senior fitness forening.” Karen tager en snak med Claus ,Jørn og Inge 

angående bruger betaling. Det skal være en selvstyrende gruppe, hvor en fra brugerrådet er 

tovholder. 

4).   Orientering ved Mariane.   Økonomi- der er et stort underskud i område vest. Der er 

ansættelses stop. Flemming havde ikke hørt at der ikke blev ansat en ekstra til at lave mad her på 

stedet før til januar. Der starter et Bridge hold op til september, som bliver selvkørende.  

Flemming havde ikke hørt at der ikke blev ansat en til madlavning, på grund af ansættelses stop 

indtil 1 januar 2018. Århus bliver frivillig hovedstad i 2018. 

Førtidspensionister skal lave et opslag til Facebook. 

Der har været møde for formand og næstformand  om den nye struktur til august. 

Forretningsorden var på stedet. Der var en livlig debat om nye struktur, som vi er meget tilfredse 

med her i Sabro. Vi vil forsøge at få det bedst ud af det og se hvad det fører til. Møde 24 august kl. 

16:00 her i Sabro. 

5).   Emner til debat. 

a).   Afholdte arrangementer.   Det var en festlig og underholdende Carbaret og maden var rigtig 

god. 

b).   Kommende arrangementer.   22 august udflugt til det syd fynske  og Tåsinge. 21 september 

åben center.  DOCKX1 kommer til sundhedsdag den 4 oktober. 

c).   Nyt fra rejsegruppe.   Turen til syd Fyn koster 835,00 for  mindst 25 personer 3 uger før 

afrejse. Brugerrådet står selv indkrævning af pengene. Poul havde et forslag til en tur til næste år i 

maj eller september til Traben og Trabach til ca. 5.500 kr. 



d).   Økonomi.   På nuværende er der ca: godt 30 .000kr på kontoen, samt der kommer penge ind 

fra annoncørerne. 

e).   Ny rådsstruktur.    Er behandlet under punkt 4. 

f).    Sommermøde.   Er behandlet under punkt 3. 

g).   Cafemøde.   Der er ansættelsesstop indtil 1 Januar 2018. Cafeen lukker i ugerne 28-29-30- og 

31.  

h).   Frivilligtur eller arrangement?   Bliver til et eller andet, behandles senere. 

6).   Bordet rundt.   Dhl staffet blev omtalt, men der blev ikke arrangeret noget. John havde sendt 

et skriftlig indlæg angående fitness  og betaling med mere, blev debatteret under punkt 3. 

7).   Eventuelt.   Intet. 

Der var 9 personer med til mødet som varede 2½ time. 

Inger Holt Larsen 


