
Centerråd Lejre Øst 

 
Referat fra møde den 3-12-2018 Kl.13.30 i Herslev 

 

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 29-10-2018 blev godkendt 

3. Orientering fra Lejre Kommune  v/Solveig: 

Julemarkedet på Østergaard blev holdt den 24.november med et godt salg. 

Handicap prisen 2018 blev overrakt til Elisabeth Sloth, Ridefysioterapi.com, 
Ledreborg Allé lørdag den 1.december, Solveig deltog og der var fin opbakning til 
arrangementet. 
 
Erindringsværkstedet på Østergaard vil gerne afholde kursus for Lejre Øst.  
Der planlægges et kursus på Lejrevej 15 i februar/marts 2019 i de ulige uger. 
Kontakt person er Kirsten S. Høiberg. 
 
Bygningsgennemgang af de bygninger, som kommunen ejer, skal foretages igen 
af eksternt firma. 
 
Bofællesskab Bramsnæsvig vises rundt på aktivitetscentrene den 12.12.2018 for 
at se på muligheder for anvendelse af lokaler til handicappede. 
Solveig viser ledere og medarbejdere rundt. 
 
EDB, der er endnu ikke fundet et løsning på problemet, som nogle har med at 
åbne vedhæftede filer, som Solveig udsender på mail. 
Solveig har møde med IT i uge 50. 
 



 
4. Orientering fra centerrådsmedlemmer 

Bent: 

Møde med tovholdere blev planlagt til den 18.3.2019  på Lejrevej 15.  

 

 

Mary: 

Ombetrækning af stole er planlagt til 18.1.2019, arbejdet foretages af frivillige 
fra Centerrådet. 

Paraply stativ til Nødager er købt og taget i brug. 

Hovedrengøring på Nødager, afventer stadig tilbud. 

Vinduespudsning på Lejrevej 15 betales af driften. 

 

 

Marianne: 

Røgalarm på Nødager, Solveig indkøber 4 stk og bestiller opsætning. 

Solveig bestiller også opsætning af 1 stk røgalarm i Herslev. 

Nyttejobbere er en succes, de hjælper med opgaver, som ellers skulle være 
udført af frivillige. 

Defekt dør på Nødager er anmeldt, men endu ikke repareret. 

 

 

Tove: 

Oprydning af skrald i Herslev er stadig et problem, Solveig rykker Center for 
Center for Service & Ejendomme. 

 

 

 

5. Eventuelt 

Intet. 
  



Næste møde 25.februar 2019 på Nødager kl. 13.00.  


