
Referat fra brugerråds møde 18. Febuar  2016.  

 Dagsorden: 

1). Valg af ordstyrer.  Peter blev valgt. 

2). Orientering v. Karen Juul. Evaluering af Aarhus Jazz orkester. Poul  tilbød at lave 

en evaluering og sende den videre. 

Der er kommet en ny borger på plejehjemmet. Det er altid godt for økonomien. 

Centret er for tiden ramt af sygdom, men generelt er sygefraværet meget lavt. 

I det store fest lokale vil der blive lavet nogle små ting af forbedringer. Karen ønsker 

sig nye møbler til festlokalet og mente, at det var noget brugerråddet kunne tage sig 

af. Haven bliver passet af Nygård. Der mangler penge til et nyt drivhus.  

Der er 4 tilsyn om året.  Af embedslægen , brandtilsynet , kommunalt tilsyn og 

levnedsmiddeltilsynet. Plejehjemmet venter i øjeblikket på det kommunale tilsyn. 

Man fører egen kontrol af mad , køleskabe og frysere 1 gang om ugen. 

3). Orientering v. Tove.  Internettet lukker en dag i marts.  Der er ønske om en 

storskærm til undervisning. 

 Vores nøgler skal opdateres.  Ønske om en ny romaskine, pris i Bilka 2999,00 kr. 

Sidste udkald for nyt i centerbladet er 1. marts 2016. 

4). Godkendelse af referat.  Blev det godkendt? 

5). Formandens beretning. Der var ikke så meget nyt at berette om. 

6). Indkomne forslag: 

a). Evaluering af Kolt Trio arrangementet. Vi synes alle det var et godt arrangement. 

Regnskab fra arrangementet:   Indtægter:  2360,00kr.  Udgifter : 1755,00 kr. 

Overskud:  602,00 kr. 

b). Rejse til Dresden: Pris? Tilmeldingsmetode. Rejsen til Dresden koster 3795,00 

kr. med 40 personer. Al tilmelding skal ske til Ans Rejser. Turen er  fra den 13 /6 – 



l7/6 -2016. Det hele kan ses på hjemmesiden.  Opsamling  sker ved Lokalcenter 

Sabro og  Lokal Brugsen Sabro. 

c). Modemesse.  Birgit og Inger står for modeopvisning. Der tages kontakt til 4 

frivillige damer til at gå model. Festsalen er bestilt 10. marts. Der  bestilles:  kaffe, 

the og kage  ca. til 20 personer. 

d).  Udarbejdelse af kalender.  Flemming vil booke Kalender og lokaler sammen 

med Jane. 

e). Nye underholdnings arrangementer i næste kvartal.  Der vil være musik fra 

vores tid, foredrag  og billeder med Thøger. 

7). Bordet rundt. Brugerrådet ønsker rene linier angående regnskab. Køresedler 

findes i Words eller på kontoret. Når der bestilles smørrebrød, mad, kage osv.  er 

det bedst efter kl. 12:30. Vi kan også bestille via e-mail, men vi får ingen tilbage 

melding.  John havde været til cafebestyrelses møde angående cafeen. Der er lavet 

en fin side med cafeen på hjemmesiden. Brugerrådets  hjemmeside skal  laves lidt 

om.  Ny plakat ude ved vejen med cafeens åbnings tider.  Nyt fra Brugerrådet 

opdateres på Facebook og hjemmeside. 

8). Eventuelt. Intet. 

Mødet varede ca. 2 timer og 10 min. 8 personer var med til mødet. 

Inger Holt Larsen 

 


