
Referat fra brugerrådsmøde 17 august 2017. 

1).  Valg af ordstyrer.   Flemming. 

2).   Godkendelse af referat.   Godkendt. 

3).   Orientering ved Karen.   Ferie. 

4).   Orientering ved Mariane.   14 september madaften på lokal center Sabro, ingen pris endnu. 
Work Shop Slip kræfterne fri samme dag 17 -19.Hvordan vores års møder skal være fremover. 
Århus bliver kulturhovedstad i 2018. 

Saxild Strand tilbyder ferieophold til personer der har behov lidt ferie. § 18 kan søges digitalt inden 
1.september 2017. Kan søges til forskellige formål. Temadag om demens kan varmt anbefales.” 
Kultur tur der dur” på Møllestien i Århus festuge. Unikt historisk spor 3 september i Turbinehallen. 
Kurser om krop, Psyke og sind m.m. Kirsten og Hanne vil være med til at danne en /dame gruppe. 
Oprette et tyskhold 7 personer er tilmeldt. Mariane undersøger om vi kan få en underviser.  

5).   Emner til debat. 

a).   Afholdte arrangementer.    Ingen. 

b).   Kommende arrangementer: Åbent hus. Sundhedsdag. Møde med førtidspensionister. 
14 september fælles spisning, samt Work shop samme dag. 4 oktober er der Sundhedsdag 
og vaccination mod influenza 9:30 -11:00. Flemming og Mariane skal holde møde med 
førtidspensionister den 30 august, for at høre hvad de har tænkt sig . 

c).   Nyt fra rejsegruppe.   Turen til Sydfyn bliver til noget, godt 30 er tilmeldt. Poul finder ud af 
hvornår turen til Mosel skal finde sted. En tur til Blåvand med museums besøg på  Tirpitz. 

d).   Økonomi.   Der står på 5.152,00 kr. på kontoen, samt 6.000,00 kr. -7.000.00 kr. fra annoncer. 

e).   Ny rådsstruktur.   Der kommer en ny rådsstruktur til efteråret. Der er ikke så meget at 
sige om den pt. 

f).   Selvtrænere.    Der skal laves en plan for, hvordan fitnesscentret skal fungere. 1 Januar 
overgår brugen af fitnesscentret til brugerbetaling. Jørn og Inge  skal med i planlægningen. Vi kan 
søge fonde til at finansere materialer. Jane vil spørge Morten om han vil lave en liste med navne, 
nøgle salto register. 

g).   Skosalg. Reporto.   Reporto finder en dato til salg af sko. 

h).   Omdeling af centerpost. Fremtidig.   Centerposten vil blive omdelt ,som den plejer indtil 1 
januar 2018. Der efterlyses frivillige til at gå med centerposten i Fårup og Borum. 

6).   Eventuelt.   Manglende opbakning fra 60+. 

9 personer var med til mødet som varede 2½ time. 

Inger Holt Larsen 

 


