
Referat fra brugerrådsmøde 18 januar 2018  
 

Deltagere på mødet: Flemming Krarup, Poul Øxenholt, Peter Fredsbo Andersen, Kirsten Andersen, Karin 
Themsen, Birthe Envoldsen, John Envoldsen, Jane Vestergaard og Mariane Bech Nedergaard (i begyndelsen) 
 

Vi startede med at følge ’Dagsorden til konstituerende rådsmøde’  
1. Valg af formand. (Rådets ældste medlem forestår valget) = Poul foreslog Flemming som formand=valgt 
2. Valg af sekretær. Det blev besluttet at der kun føres beslutnings referat, John meldte sig. 
3. Valg af kasserer. Peter valgt. 
4. Valg af næstformand. Poul valgt. 
5. Nedsættelse af udvalg (se udvalgenes sammensætning længere nede i referatet). 
6. Rådets forretningsorden.  Flemming, Poul og John kigger på det senere. 
7. Eventuelt.  Det blev besluttet at vi bliver ved med at hedde ’Sabro Brugerråd’ 
Herefter gik vi over til Flemmings dagsorden. 
 

Flemmings Dagsorden 
1 ) Valg af ordstyrer  -  Flemming valgt 
2 ) Godkendelse af referat  -  Godkendt 
3 ) Orientering ved Karen Juul. ( Karen er på ferie ). 
4 ) Orientering ved Mariane Bech  -  Mariane har fået ny stillingsbetegnelse, Frivilligkonsulent, som et led i 
 Europæisk Frivillighovedstad 2018, Mariane fortalte også om Årsmøde for Rådene, som vil foregå i
 januar, der er kommet ny områdechef Børge Bossen, hun fortalte også om nye måder at sende 
 invitationer via e-Boks.  §18 ansøgninger skal være senest 1. marts (14 dage før) – der var også 
 omtale af Kvindegruppe opstart i Sabro d. 31. januar – herefter en hel masse forslag til aktiviteter. 
5 ) Emner til debat. 
   a ) Udarbejdelse af forretningsorden  -  Vi skal have udarbejdet en ny forretningsorden inden næste  
 møde – Flemming, Poul, Peter og John. 
   b ) Afholdte arrangementer  -  Vi talte om Julemarkedet i november måned, ikke nogen succes, skal nok 
 have lavet et nyt koncept - D.14. december Fælles Julefrokost ca. 40 tilmeldte – god mad 
   c ) Kommende arrangementer  -  18/1 Foredrag Gl.Rye Flygtninge lejren (i dag) – 25/1 Suppeaften –  
 15/2 H.C.Vartenberg – 22/2 Herrefrokost – 15/3 Foredrag Aage på Haldgården – 22/3 Damefrokost
 Længere ude kommer Bustur til Tirpitz – måske Cabaret – Bustur til Mosel 
   d ) Sabro senior fitness. ( Update )  - John fortalte at det går godt med tilmeldinger ca. 75 medlemmer nu
 Mariane fortalte at hun gerne vil indkalde til møde med Claus (fysioterapeut) – omkring maskiner. 
   e ) Nyt fra rejsegruppe - Afventer tilmeldinger til Tirpitz og Mosel turen, evt. sende program ud til folk  
 på frivilliglisten, begynder tilmelding/annoncere for ’Mosel turen’ i april bladet, Tirpitz turen er der 
  salg af billetter d. 6-7-8. marts 
   f ) Cafe nyt  -  Ny ansat til køkkenet, Tina er hendes navn, det går godt med hende, Birthe & John tager  
 kontakt til Tina ang.  opslag og nye tiltag, samt telefon nummer, prislister o.s.v. 
   g ) Økonomi  -  Peter kunne fortælle at økonomien ser fin ud. 
   f ) Centerpost. ( Fejl og mangler )  -  Flemming begyndte at fremlægge, der mangles omdelere til Borum,  
 man vil forsøge at lægge blade på Biblioteket og der var tale om en ’Lone’ der kunne tage blade
 med til Borum - herefter tog Flemming over og fortalte at det er vigtigt at input til bladet kommer  
 til tiden, tidsfristen skal overholdes, Poul vil forsøge at udsende reminder til diverse annoncører og  



 foreninger. Poul fortalte om hvorfor der var fejl og forsinkelser med udgivelsen, diskussionen blev 
 stoppet af Flemming. 
   6 ) Eventuelt  -  Peter og Poul fortalte om det §18 kursus de havde været på. 
 
 
 
 
 

Nedsættelse af udvalg: 
  Forretningsudvalg: Flemming Krarup, Poul Øxenholt, Peter Fredsbo Andersen og John Envoldsen. 
  Redaktionsudvalg: Flemming Krarup. 
  Arrangements / Aktivitetsudvalg:  Flemming Krarup, Poul Øxenholt og Hanne Krarup. 
  Valg udvalg:   Flemming Krarup, Peter Fredsbo Andersen og Kirsten Andersen 
  Ansættelsesudvalg:  Flemming Krarup og Peter Fredsbo Andersen. 
  Samordningsudvalg:  Hele brugerrådet. 
  Presseudvalg / plakater:  Flemming Krarup, Peter Fredsbo Andersen og Birthe Envoldsen. 
  Fordeling af centerposten:  Peter Fredsbo Andersen og Kirsten Andersen. 
  Rejseudvalg:  Hanne Krarup, Peter Fredsbo Andersen og Kirsten Andersen. 
  Trykning af centerposten:  Peter Fredsbo Andersen og Kirsten Andersen. 
  Modemesse:  Hanne Krarup og Kirsten Andersen. 
  Cafeudvalg / cafebestyrelse:  Karin Themsen, med Birthe Envoldsen og John Envoldsen som suppleanter. 
  Hjemmeside:  John Envoldsen 
 
 
 
Referent:  John Envoldsen 
 
N.B. der har sidenhen været afholdt et ekstra ordinært bestyrelsesmøde d. 25. januar kl. 16:00, som 
medførte at bestyrelses medlemmerne Birthe og John Envoldsen udtræder af brugerrådet hurtigst muligt, 
p.g.a. uoverensstemmelser. 


