
Årsmøde for Centerråd Lejre Øst 
 

Referat fra mødet den 8-4-2019 Kl.13.00 i Nødager 

 

Til stede fra Centerråd Øst: 

Bent Wally Sørensen, Ragnhild Hansen,  Mary Søndergaard, Tove 
Rasmussen, Kirsten Tirevoll, Grete Treffenberg, Poul Nielsen, Kirsten 
Høiberg, Solveig Hitz Lejre Kommune. 

Fra kommunen deltog også Mikael Ralf Larsen 

 

Efter formandens velkomst og en fællelssang, fortsatte mødet i henhold til 

dagsordenen.  

 

1. Meinert Rasmussen blev valgt som dirigent, og meddelte, at der ikke var           

nogen bemærkninger til indkaldelse og dagsorden.  

 

2. Kirsten Høiberg blev valgt til referent. 

 

3. Der blev valgt 2 stemmetællere blandt de fremmødte. 

 

4. Formanden aflagde beretning. Beretningen er vedhæftet referatet. 

 

5. Mary Søndergaard fremlagde og kommentere det omdelte regnskab.  

En stor del af indtægten fra Nødager stammer fra motionsafdelingen. Ny 

anskaffelser på næsten 14.000 kr er anskaffelse af paraplystativ, 

opvaskemaskine mm.  

 

6. Der var ikke modtaget nogen forslag til behandling. 

 



7. På valg til Centerrådet for en 2 årig periode: Kirsten Tirevoll og Ragnhild 

Hansen, som begge blev genvalgt.  

2 medlemmer er udtrådt af rådet (Mona Christophersen og Marianne 

Hagelund. Kirsten Høiberg, suppleant, har afløst Mona. Nyt medlem blev Ulla 

Christensen, som blev valgt uden afstemning.  

Gert Fotel ønskede ikke genvalg som suppleant. Derfor skal vælges 2 nye 

suppleanter. Ingen af de tilstedeværende ønskede at være suppleanter.  

Tove Rasmussen og Poul Nielsen fra centerrådet meddelte, at de gerne ville 

være suppleanter for en periode på 1 år.. 

Revisorsuppleant Marianne Thomassen blev valgt som ny revisor for en 2 

årig periode.  

Ny revisorsuppleant for en 1 årig periode, blev Pauli Olesen. 

8. Eventuelt.  

Her blev stillet spørgsmål til, om der kan ydes hjælp til udgifter til bus ifm 

udflugter.  

Mary forklarede, at kassebeholdningen er fremkommet fra indtægter fra alle 

brugere af de tre centre, og skal bruges til ny anskaffelser og indvendig 

vedligeholdelse. 

 

På spørgsmål om hvorvidt kommunen betaler for lån af lokale til valg, blev 

der svaret, at kommunen betaler for rengøring af lokalerne efter brug. 

 

Formanden sluttede med at  takke for deltagelse og god ro og orden. 

 

 

Næste møde 27.maj 2019 kl. 14.00 – Lejrevej 15A 

 

Kirsten Høiberg 


