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Referat fra Koordinationsudvalgs møde for Aktivitetscentrene mandag d. 13. maj 
2019 

Afbud:  

1. Godkendelse af dagsorden: godkendt 
 

2. Godkendelse af referat fra mødet 28-1-2019: Godkendt 
 
 

3. Orientering fra Lejre Kommune/ v. Solveig 
Aktiv Sundhedsdag:  
I lighed med sidste år afholdes Aktiv Sundhedsdag. Dato er d. 10. september, 
kl. 10-13. Afholdes i hallen i Hvalsø. Der afholdes møde i juni med alle aktører 
til yderligere planlægning. Vi opfordrer til at rigtig mange møder op og se på 
de mange muligheder der er for at holde sig frisk og aktiv.’ 
Bladudvalgets situation:  
2 medlemmer i Bladudvalget er trådt ud af bladudvalget, begge fra Hvalsø 
området. Koordinationsudvalget beklager at begge er fratrådt. Der vil blive 
arbejdet målrettet med at finde 2 personer, der har lyst og interesse i at 
videreføre dette vigtige arbejde. Samtidig arbejdes d er på en løsning, så 
Bladudvalget ikke fortsat skal søge § 18 midler, men at der i stedet tilføres 
midler til Aktivitetscentrenes budget, så de frivillige ikke skal søge årligt om 
penge til udgivelse af bladet. 
Fællesmøde med de frivillige IT undervisere fra alle 3 områder:  
Det er usikkert om der behov alle steder, men vi prøver at lave en invitation til 
et fællesmøde i september.. Solveig laver indkaldelse og finder dato i 
efteråret.  Behovet for decideret undervisning har ændret sig, så de nye 
brugere kommer overordnet med deres egne problemer og får dem løst i IT 
cafeerne. 
Fælles møde med de 3 centerråd: 29/8 2019 kl. 10.30-13 på Østergaard:  
vi drøfter vores forhold, udveksler viden og erfaringer og spiser smørrebrød 
sammen. Tilmelding til Solveig senest en uge før. 
Generel orientering om CVO: 
Der ses fortsat på at lave hjemmeplejegrupper, der dækker de aktuelle behov 
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Orientering om Rehabiliteringsteamet, der skal sikre at borgenre får de bedste 
muligheder for at blive selvhjulpne.  
Plejehjemsbyggeri:  
der opføres 24 boliger i Ammershøj med indflytning i 2020. Selve formen er 
ikke endelig klarlagt. . I Hvalsø skal der opføres et helt nyt plejecenter. 
Placering er ikke planlagt. 
Gennemgang af diverse alarmer, nøglesystemer m.m.:  
Solveig deltager i en arbejdsgruppe, der skal se på de nuværende aftaler med 
Brandvæsen, Alarmfirmaer og forskellige nøglesystemer. Formålet at få 
afdækket nuværende praksis og eventuelt få lavet fælles aftaler. 
 

4. Nyt fra Aktivitetscentrene: 
Lejre Øst:  
Har afholdt årsmøde med ca. 25 fremmødte. 1 medlem trådte ud og der blev 
valgt et nyt medlem. Der var forskellige spørgsmål til hvad de indkomne 
penge (Brugerbetaling og salg af kaffe m.m.) bliver brugt til. De bruges til 
udskiftning af motionsmaskinerne i Nødager samt til nødvendig vedligehold 
og ny indkøb. I Lejre Øst er der afsat 60.000 kroner som en nødvendig 
mindstebeholdning. 
Hvalsø:  
Har afholdt årsmøde med ca. 30 fremmødte. 2 medlemmer er trådt ud og der 
er valgt 2 nye medlemmer samt valgt 2 nye suppleanter. På årsmødet blev der 
rejst spørgsmål om brugerbetaling i forbindelse med formandens beretning. 
Dirigenten henviste til at punktet kunne drøftes under eventuelt, men det 
blev desværre ikke taget op. Dette emne skal det nyvalgte centerråd arbejde 
videre i det fortsatte arbejde, da der er brug for gennemskuelig i 
administrationen af brugerbetaling. 
Østergaard: 
Har afholdt årsmøde med ca. 25 fremmødte, herunder udvalgsformand 
Mikael Ralf Larsen. Efter formandens beretning havde centerrådet bedt 
Solveig om at orientere forsamlingen om indbruddet og de afledte 
konsekvenser heraf, blandt andet at centerrådet selv overtager økonomien og 
at der vil komme prisstigninger på salg af varer. Dette blev modtaget positivt 
og med forståelse fra de fremmødte. Centerrådet hr nu fået konto i Nordea 
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og skal i gang med planlægning af formidling om Mobil Pay samt 
prisstigninger der træder i kraft 1-8 2019. der er mange nye opgaver for 
centerrådet, men de ser positivt på fremtiden. 
 

5. Fælles økonomi: 
På det udleverede regnskab frem 31/3 2019 er der et meget lille forbrug , 
men for det første vil der komme store udgifter i forbindelse med indbruddet 
og for det andet er der manet til stor tilbageholdenhed bredt i Lejre 
Kommune grundet pres på de offentlige udgifter i de kommende budgetår. 

6. Eventuelt:  
Ferielukning: Østergaard uge 30 og 31.  
Drøftelse af brugerbetaling: i husreglerne for alle 3 området er der beskrevet 
at brugerbetalingen udgør 3 kroner pr. mand pr. gang. Hvalsø arbejder på, 
langsomt , at få den brugerbetaling til at komme  op på det beløb.  
 

7. Næste møde: mandag d. 9. september, kl. 9 på Østergaard 

       Referent: Solveig Hitz 

 
 
 
 
 
 
 
        
 
 
 
 
 


