
Referat  fra brugerrådsmøde 17 marts 2016. 

 Dagsorden: 

1). Valg af ordstyrer. Hanne blev valgt. 

2). Godkendelse af referat.  Referat godkendt. 

3). Orientering ved Mariane. Mariane fortalte om et tilbud som kommunen 

arrangerer. ”Danmark spiser sammen”. Foregår på Folkestedet  Carl Blocks gade. 

Billetter  koster 50,00 kr. Det kan også lade sig gøre her i Sabro , ved at invitere nabo 

eller venner til en middag. 

Mariane kom med tilbud til ferie ophold på Saxild Strand for ældre , som havde 

behov for lidt ferie. Der blev udleveret matrialer  angående sygdommen demens. 

Ansøgning af en cykel. Tandem m/ el. 

Tilbud om førstehjælp 2 maj 2016 på Lokalcenter Havkær kl: 9:00-16:00 for frivillige. 

Infotavle i  forgang opdateres af 1 person fra brugerrådet. Månedskalender med 

overblik over de forskellige arrangermenter. John står for opdatering af infotavle. 

Der var gratis billetter til dem der gerne vil se Bakken Bears  og Stevnsgade spille 

basketball. 

Oprettelse af madhold for mænd ,ung som ældre vil blive undersøgt. 

3a).Orientering ved Ida Hougaard. Ida er forebyggende konsulent. Loven er blevet 

ændret, før var det 70 år, når der kom en konsulet på besøg. Nu er alderen sat op til 

75 år. Ida besøger ældre over 75 år, for at se om der er noget, de skal have hjælp til. 

Det kan også være enker eller enkemænd der får et besøg. Vi vil altid kunne 

kontakte Ida, hvis vi har kendskab til en person, som har behov for hjælp. Går også 

på besøg i plejeboligerne. .Juridiske spørgsmål er det muligt  få hjælp til. 

4). Emner til debat. En bedre stukturering af møder. 

a).Afholdte arrangementer. Vi havde et godt arrangement med Kolt Trioen. 

Modeopvisning var også godt besøgt. 

b).Gråspurvene. Hvem gør hvad? Salg af øl ,vin og vand. Skilt med priser. Biletter 

sælges ved indgangen, pris 125,00 kr. Vi mødes kl: 13:00. 



c).Kommende arrangementer. Hans Thøger kommer og holder foredrag den 

21/4.16. kl:14:00 . Damefrokost den 14/4.16. Gratis Jazzkoncert den 12/5.16 kl: 

16:00. Der kan købes øl, vin og vand. Ole Beck kommer og for tæller om John 

Mogensen  den 19/5.16. Liste med navn og fødseldag. Aktivitetsudvalg holder 

ølsmagning den26/5.16. 

d).Trykning af centerpost. Omdeling af centerpost. Flemming, Hanne og Birgit. Om 

deling af centerpost i Vistoftparken  er Inger. 

e). Fremlæggelse af kalender. Godkendt. 

5).Bordet Rundt. Brugerrådet havde fået tilsendt et tilbud fra Christiansminde kro 

om en gratis overnatning,  middag og morgenmad for to personer, samt tilbud om 

seværdigheder i området. Hanne og Flemming tager turen til Fyen. 

6). Eventuelt. Intet. 

7 personer var med til mødet, 3 var fraværende. Mødet varede ca.2:30 time. 

Inger Holt Larsen 

 

 


