
 

Centerrådsmøde i Hvalsø Østergadecentret, Østergade 1, 4330 Hvalsø 

Torsdag den 24.maj 2018 kl. 14.00 (i det blå rum) 

 

                          Dagsorden                              Referat 

   1.  Deltagere Ingen afbud 

   2.  Godkendelse af dagsorden   Dagsordenen godkendt med et yderligere punkt: 

Næste møde 

    3. Godkendelse af referatet fra  26.03.2018 + 

06.04.2018 

Referaterne blev godkendt. 

   4. Opfølgning af referat fra forrige møde 
         

Ingen punkter til opfølgning 

    5.  Korte meddelelser / orientering 
                                  a.  formand 
                                  b.  kommunen (Solveig) 
                                  c.  andre                            
  

a. Ingen meddelelser 
b. Rådet var positiv over for afholdelse af et 

kursus om elementær brandbekæmpelse. 
SSÆ får besked om årsmøderne 
Lone Glerup holder et sommerkursus for 
ledsagere i flexjob. 
Centeret får et klaver, som vi selv skal sørge 
for at afhente. 
Medarbejderne i Center for velfærd og 
omsorg er pålagt uniform. 
Der blev orienteret om nyt omsorgssystem. 
Fælles centerrådsmøde 18.06.2018 kl. 10-13 
i Nødager 30, Gevninge 

   6.  Byggesager / bygnings vedligeholdelse o.l.   
            1. Ny Renovationsordning 

Der er ikke mulighed for at sortere affald indendørs, 

før centeret får nogle dertil indrettede beholdere. 

   7.  Husets dag den 25.6.2018 
         Endelig plan. 

Der blev fremlagt tilmeldingsblanketter og 
opgaveblanketter 

    8. Økonomi. 
         a. Regnskab 2018 
         

Ulla orienterede om økonomien p.t. 

Kjeld har udarbejde et nyt regnskabsprogram, der 

opfylder de nye ønsker om opstilling af regnskabet. 

Centerrådet vedtog, at slå "Huset" og "EDB" 

egenkapitalen sammen, til kun en egenkapital i 

regnskabet fremover. 

   9. Ældrerådets besøg den 10.9. Plan for besøget skal foreligge i august 

 10. Årsprogram 2018/2019 Årsprogrammet er lagt på hjemmesiden. Forventes 
omdelt i sidste halvdel af juni. 

11. Aktiviteter i Huset En gruppe borgere ønsker et lokale i dagtimerne til 
kreativ beskæftigelse.  
En gruppe, der danser folkedans har booked 1 aften 
hver uge. 



12. Næste møde 20.08.2018 kl. 9.00 

13. Eventuelt Ventilationen i motionen virker stadig ikke. 

Der er stadig brugere af lokalerne, der ikke rydder 

op efter sig. 

Centerrådet anskaffer en udendørs info tavle der 

skal bruges til blandt andet Kulturnatten 

 


