
10 Referat fra brugerrådsmøde 16 november 2017.  
  

1).   Valg af dirigent.    Flemming. 
 

2).   Godkendelse af referat.   Godkendt med rettelser. 
 

3).   Orientering ved Karen.   Der er kommet en stor skade på taget i gården. Det er ølbilen fra Carlsberg, som er 
skyld i uheldet.  
 

 De to tomme boliger er nu blevet beboet. Der kan blive lavet 3 boligere om til ægtepar, hvis der er par der vil bo 
sammen.  
  

Alle medarbejder er fast ansatte. Der skal købes batterier til lys til Luciadagen. Køkkenet serverer saftevand og 
æbleskiver for Lucia – pigerne. 
 

John og Karen var med til ansættelse af 3 nye medarbejdere ,1 på Næshøj, 1 på Søholm og 1 til deling mellem Sabro 
og Søholm. 1 på fuldtid -1 på 30 timer og 1 til dele job, 3 dage et sted og 2 dage et andet sted. 
Slå beboer, pårørende og brugerråd sammen? I det nye år skal der laves en forårsfest for beboer, pårørende og 
brugerråd. 
 

4).   Orientering ved Mariane.   Mariane har mange gode input, julemarkeder, kursuser, m.m 
 

5).   Emner til debat: 
 

a).   Afholdte arrangementer.   Rigtig god aften til lille Mortens aften ,med underholdning af Susanne Lana. 
Ros til Køkken (Lene Collin.) Til Tøjsalget manglede der et spejl. 
 

b).    Kommende arrangementer.   Inger med i cafe udvalg som frivillig. Julefrokost billetter sælges 28-29 og 30 
november 2017. Jule bazar 25 -12 fra kl: 12:00-16:00. I det nye år vil der være foredrag af Annette Jakobsen om 
flygtningelejren ved Ry. Herrefrokost, Damefrokost ,suppe aften Lene kommer med forslag. Senere underholdning 
med H.C.Wartenberg. 
 

c).   Nyt fra rejsegruppe.   14/4- 2018 tur til Tirbits kl: 7:30- 18:00, busstop i Ølgod. Morgenkaffe i bussen og får 
frokosten fra cafeen. Hvis der er 30 personer er pris 610,00 kr.over 30 personer er prisen  565,00 kr. Billetter sælges 
til højeste pris. 
Det bliver Ans busselskab som kører til Mosel. Pris 4.975,00 kr. 
 

d).   Frivillig arrangement.   Der var ca: 70 personer med til frivilligfest på Nillers Kro. 
  

e).   Årsmøde.   Karen byder velkommen og Mariane bestiller kage og kaffe til 25 personer i store sal. Mariane 
fortæller om slip kræfterne fri. Mariane sender vedtægterne. 
 

f).   Økonomi.   Økonomien er tilfredsstillende 
 

g).   Sabro Senior Fitness. Update.   Mandag kl:10:00 holdes møde angående betaling i Fitness Klubben. 
 

h).   Café bemanding.   Karin og Inger. 
 

6). Eventuelt.   Der vil blive leveret julestjerner til beboer og cafeen  og gran til blomsterkummerne i atriumgården. 
Julefrokost for brugerrådet kl.12:00 på Sabro Kro. 
 

10 personer var med til mødet som varede 2½ time. 
 

Inger Holt Larsen. 


