
Centerråd Lejre Øst 

 
Referat fra møde den 29-10- 2018 Kl.13.30 Lejrevej 15 

Til stede: Bent Wally Sørensen, Ragnhild Hansen, Solveig Hitz,  Mary Søndergaard, 
Tove Rasmussen, Kirsten Tirevoll, Grete Treffenberg, Marianne Hagelund, Poul 
Nielsen, Kirsten Høiberg 

Afbud fra: Gert Fotel 

 

 
1. Dagsorden godkendt 

2. Referat fra møde den 20-08-2018 blev godkendt 

3. Orientering fra kommunen v/Solveig: 

Økonomien er i balance vedrørende drift. 

Budgetfor 2019 er godkendt, vi slipper for besparelser. 

Solveig gennemgik omprioriterings kataloget i store træk. Kataloget kan læses i 
sin helhed på lejre.dk 

 

IT, der er bestilt opdatering af netværket på Lejrevej 15, Solveig følger op på 
installation af dette.  Installation er 1.11. aftalt til tirsdag  6.11.2018. 

 

Brandkursus er afholdt med succes. Deltagelse kan anbefales, driftkontoen 
betaler for deltagelse. Kursus på Nødager overvejes. 

Der mangler røgalarmer, Solveig bestiller 3 stk til Lejrevej og 1 stk til Herslev. 

 

Bobleberg eksternt firma, som Lejre Kommune har lavet en aftale med, ialt har 
26 kommuner lavet en aftale.  

Bobleberg vil være tilstede ved brunch 8.november i Karleby. Der vil her være 
mulighed for at få hjælp til login til systemet, så man kan oprette opslag. F.eks 
efterlysning af frivillige til diverse opgaver, eller opslag med efterlysning af 
personer med samme interesse som en selv.  

 



Status fra CVO: 

Lejre kommune er på vej til at blive en af Bevæg dig for livets 
”visionskommuner”.  Der skal en stor indsats til for at få flere aktive motionister i 
kommunen.  

Frivillig fredag den 18.9.2018, indholdet denne gang var bedre end ved tidligere 
arrangementer.  

 

4. Orientering fra centerrådsmedlemmer 

Tove: 

 informerede om at ruden i havedøren i Herslev skal udskiftes. Tove skriver til 
Solveig om dette.  

Problem med rotter ved affaldsspande i Herslev, Tove kontakter kommunen igen. 

 

Mary: 

vælger og køber ny krukke til hoveddøren på Lejrevej 15. 

Stole med grønt betræk er i stykker. Der er 20 stole i kælderen, som kan 
ombetrækkes. Mary finder frivillige til dette arbejde. 

Bænken udenfor Lejrevej trænger til udskiftning. Mary undersøger markedet til 
næste møde. 

Indvendig vinduespudsning på Lejrevej ønskes, men skal koordineres med 
nuværende vinduespudser. Solveig undersøger hvilket firma, som står for 
vinuespudsningen. 

Den nye ordning med betaling for deltagelse på aktiviteter virker fint. 

 

Solveig: 

orinterede om, at der i Lejreposten vil komme en artikel, som handler om Solveig 
og hendes opgaver i kommunen. 

 

Poul: 

Ønsker nye og bedre sangbøger til Herslev. Lejrevej har 2 sæt sangbøger. Poul får 
derfor 15 sangbøger med til Herslev.  

 

 



Kirsten T. 

Problemet med hovedrengøring på Nødager kan ikke løses af frivillige, og er ikke 
en del af driftbudgettet. Solveig arbejder på en løsning af problemet. 

Mary indhenter tilbud på hovedrengøring af Nødager. 

Der er behov for et paraply stativ til Nødager, Mary sørger for indkøb af stativ. 

Handicap toilet døren er meget stram. Solveig ser på en løsning. 

 

 

 

5. Eventuelt 

Intet. 
  

Næste møde 3. december kl. 13.00 i Herslev.  

  

Referent: Kirsten Høiberg 

 


