
9 Referat fra brugerrådsmøde den 19 oktober 2017.  
 

1). Valg af dirigent.   Flemming. 
 

2). Godkendelse af referat.   Godkendt med Rettelser. 
 

3).   Orientering ved Karen.   I øjeblikket er der to tomme lejligheder. Der har været en ude at se på lejligheder, for at 
se om de kan bruges til  plejekrævende ægtepar, ved at der bliver lavet lidt om. Så Inden længe kan et plejekrævende 
ægtepar flytte ind. Har pt . en meget urolig borger. 
Møde med Louise og en dørmand om at få sat sensorer på dørene til boligerne. For at få hverdagen til at fungere skal 
der planlægning til, men modulerne mangler. Der blev holdt høstfest for beboerne og pårørende , det var en rigtig dejlig 
aften. 
 

Skal brugerråd og pårørende råd lægges sammen?  Nej 
 

Flemming skal til Temamøde med rådkvinde Jette Skive. 
 

Juletræet skal stilles op inden den 25. november. Åben hus var en god oplevelse for Karen. Cafeen solgte for godt 
6.000,00 kr. 
 

 23. november afholdes der årsmøde kl: 14:00. Tilbud med kaffe og kage. 
 

4).   Orientering ved Mariane.   Har efterårsferie. 
 

5).   Emner til debat: 
 

a).  Afholdte arrangementer.   Til Sundhedsdag mødte ca.  160 personer op for at blive vaccineret mod influenza. Det 
var en stor succes Dokk1 bussen. Sundhedsdagen næste år bliver anderledes. 
 

b).   Kommende arrangementer.   24. oktober Jazzkoncert, der kan købes øl, vin vand, chips m.m. 16. november 
foredrag om vand kl. 14:00. Der serveres kaffe og kage. Årsmøde finder sted den 23. november 2017. Inden da et lille 
rådsmøde og et udvalgsmøde. 
Julebazar den 25. november hvor børn kan lave sin egen juledekoration, hvis de tager et lys med. Der skal være dejruller 
af småkager dej til salg, vil blive taget op ved næst cafeudvalgsmøde. Birte leverer pebernødder. 30. november holder 
kvindegruppen møde kl: 10:00. Som Beboer repræsentant og med i afdelings bestyrelse er Flemming  valgt som 
formand. 
 

c).   Nyt fra Rejsegruppe.   11. april 2018 går turen til Tirpiz og til Mosel. Det kører gevaldig for turen til Mosel. 
Prisforskellen på de to busselskaber er kun 100,00 kr. mellem Ans busser og Centrum turist. Fra januar skal pengene 
betales til turen. Vi skal køre fra Sabro kl: 6:00 morgen  for ikke at komme for sent til bestemmelsesstedet. Begge 
selskaber er meget venlige og forstående. 
 

d).   Frivillig arrangement.   Frivillig fest bliver den 23. november på Nillers Kro med to Retters menu, musik og dans. 
Transport sørger man selv for.  Brugerrådet findes en dato til julefrokost. 
 

e).   Årsmøde.   Der er bestemte retnings linjer som skal følges, udvalg til tilrettelæggelse af mødet m.m. 
 

f).   Økonomi.   Økonomien er god. 
 

g).   Sabro Senior Fitness. Update.   Der mødte ca. 50 personer op til stiftende generalforsamlingen i Sabro Senior 
Fitness. 3 personer blev valgt. 
 

6).   Eventuelt.   Der skal være ansættelses samtaler 13. november med  nye medarbejder til køkkenet.  
John eller Inger skal med. 
 

Mødet varede 2½ time. 8 personer var med. 
 

Inger Holt Larsen 


