
Centerråd Lejre Øst 

 
Referat fra møde den 25-2-2019 Kl.13.00 i Nødager 

 

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

 

 
1. Dagsorden godkendt 

2. Referat fra møde den 3-12-2018 blev godkendt 

3. Orientering fra Lejre Kommune  v/Solveig: 

Indbrud i aktivitetscentre 

Østergaard har indenfor 14 dage haft to indbrud, hvor elektroniske døre er 
blevet ødelagt. Første gang blev stjålet et mindre kontant beløb. Anden gang 
lykkedes det tyvene, at stikke af med hele pengeskabet, som indeholdt et større 
kontant beløb. Ligeledes blev nøgler stjålet.  

Solveig ser på muligheder for nyt nøglesystem.  

 

Lejrevej 15A havde indbrud i weekenden 16./17.februar, der blev ikke stjålet 
noget, men skabe og skuffer blev gennemrodet og lettere ødelagt. 

 

Solveig appelerer til, at det overvejes hvilke døre, som det er nødvendigt at låse, 
så det kan undgåes, at de bliver ødelagt ved indbrud. 

 

Hvis der i aktivitetscentrene opstår behov for at tilkalde hjælp, f.eks. i forbindelse 
med indbrud eller andet, er proceduren, at det er Solveig som skal kontaktes. 
Det er Solveig, som kontakter myndigheder og forsikring.  

 

 



Facebook gruppe 

Østergaard har oprettet en facebook gruppe. Her kan medlemmer oprette 
diverse indlæg, f.eks. om kommende arrangementer eller andet. 

 

Aktiv sundhedsdag 

Diverse foreninger afholder den 10.9.2019 aktiv sundhedsdag  i Hvalsøhallen, 
mere herom senere. 

 

Ferie 

God ferie til Solveig som holder fri fra 12. – 19.marts 

 

 
4. Orientering fra centerrådsmedlemmer 

Ragnhild: 

Ragnhild har udsendt invitation til Tovholdermøde, som afholdes d. 18.marts kl. 
14.00 på Lejrevej 15A. 

Der udsendes en reminder forud for mødet. 

 

Bent: 

Planlægning af årsmødet 8.april 2019 blev drøftet.   

 

Kirsten T.: 

Der er foretaget hovedrengøring på Nødager, som var en succes. Der har dog 
været lidt problemer, som Solveig følger op på. 

Bente har en praktikant, som snart er færdig med sin 4 ugers praktikperiode. 

 

 

Mary: 

Den igangværende foredragsrække er en succes, så Mary gentager sucessen og 
laver fire nye foredrag. 

 



Solveig: 

Der er parkeringsproblemer på Nødager. Men da det er en offentlig 
parkeringsplads,  er det ikke tilladt, at opsætte skilte med f.eks. reserveret 
aktivitetescentret. 

 

 

 

 

 

5. Eventuelt 

Intet. 

  

Næste møde er årsmødet den 8.april kl. 13.00 på Nødager.  


