
Referat fra brugerrådsmødet den 21 /1-16. 

 

Dagsorden: 

 

1) Valg af ordstyrer:  Inger blev valgt. 

2) Orintering  v. Karen Juul: Karen talte om plejeboliger, besparelser,  og om 

kommunens hjemmeside. 

Overskud af medarbejdere kommer i en udviklings pulje. En medarbejder med 

mange års fastansættelse ,har et  ½ års opsigelse. MSO - står for Magistrater for 

social omsorg.  MSB - står for Magistratens sociale beskæftigelse. Økonomi en er 

sådan at centeret lige kan holde skindet på næsen. Sygefravær er meget lavt. Alle er 

velkommen til at kikke ind på Karens kontor. Der skal  spares 3 min. på hver beboer. 

Der er venteliste til at få en lejlighed på centret. 

3) Godkendelse af referat fra konstitueringsmøde: Godkendt. 

4) Formandens beretning:  Koordineringsmøde , Flemming og Poul deltog. Der er 

bakker til enhver. Rejseholdet kom med til bud til udflugter og rejser.  Åben kontor i 

brugerrådet 10:30-11:30 hver mandag. 

Der er introduktionsmøde  den 23/2-16 for hele brugerrådet på Århus Rådhus kl: 

10:00-12:00 og den 29/2-16 på Folkestedet ,  kursus hele dagen fra 8:00-15:00 Carl 

Blocks gade 28. 

5) Indkomne forslag: 

A )Mødepolitik(Computer, mobiltelefon ) :Mindst mulig brug af disse under møder. 

 B) Oplæg til åben  center .Hvad? Hvordan? : Åben center og åben 

brugerrådskontor. Fremlæggelse af billeder fra rejser ,  

samt nye  rejse kataloger. 

C) Procedure for bestilling af mad. Hvem bestiller? Mad bestilles  en  uge før af 

Inger. 



D) Frivilligliste opdateres og revideres.: Marianne opdaterer og reviderer frivillig 

liste og sender en til os alle. 

E) Centerposten . Annonce, tegning og eventuel overtagelse af opsætning.:  

Kassereren tager kontakt  til annoncørerne ved brug af dags dato kvitteringer.  Bliver 

der givet accept, bliver beløbet indsat på en bestemt konto.  Brugerrådet betaler 

regning for centerposten selv om , det er brugerrådet der laver bladet. John tager 

kontakt til Jane angående udprintning af centerposten fra UBS stik. 

F)Plakater. Opsætning?  Hanne laver plakater og John og Birte står for opsætning. 

G) Facebook  grupper?: John laver opslag på facebook med arrangementer, Cafe og 

hjemmeside navn: Sabro Brugerråd. 

H) Parkeringsplads?: Fjerne skuret for at få en større parkeringsplads, Skuret ejes af 

vandværket , grunden ejes af kommunen. Flemming vil tage kontakt til begge ejere. 

I) Cafe?: Opdateret Prisliste på hjemmeside. Plakat op ude ved vejen. 

J) Nøgleudlevering.: Ikke alle har fået nøgler endnu. 

K) Tavshedspligt?. Tavshedspligt kræver ingen underskrift. 

6) Eventuelt. Tilbud af rejse fra  Ans rejser. Turen går til Dresden. Ved tilmelding af 

50 personer i 5 dage være 3795,00 kr.  Der vil være en tidsfrist. 

Alle var mødt . Mødet varede   ca.2.timerog 40 min. 

Inger Holt Larsen 
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