
Referat af Centerråds møde i Hvalsø Østergadecentret, Østergade 1, 4330 Hvalsø 

Mandag den 02. september 2019 kl. 11.00 (i Det blå rum) 

                          Dagsorden                              Referat 

   1.  Deltagere Claus, Solveig, Ulla, Ida, Erik og Britta 

   2.  Godkendelse af dagsorden   Godkendt, dog i punkt 5 skal der stå formålspapir i 
stedet for det politiske arbejdspapir 

    2.a. Godkendelse af referatet fra den 16.05.2019 Godkendt 

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

Formanden ingen meddelelser. 

Solveig havde ingen kommentarer, de blev 
gennemgået på fællesmødet på Østergård. 

    4. Bygninger. 
        a. Ny varmvandsbeholder. 
        b. Flere nøgler til bruger udlevering. 

 
Mht. til varmvandsbeholder tager Solveig kontakt til 
Center for Ejendomme og beder om et møde med 
Claus og Solveig her i huset. 
Claus kontakter Roskilde Låseservice angående en 
pris på ekstra nøgler. Skal bruge kommunens EAN-
nummer til betaling. 

   5. Det politiske arbejdspapir             Formålspapiret blev godkendt på fællesmødet på 
Østergård og sendes til politisk godkendelse i 
oktober 

    6. Kulturnat i Hvalsø den 6.09.2019 Gadeskiltet bliver sat ud på Hovedgaden med at der 
er åbent hus her fra kl. 17.00 -21.00. Claus sender 
besked til alle formænd om åbent hus  

   7. Bladudvalget Der er møde i bladudvalget den 3. september, hvor 
Solveig og Ulla deltager. Der mangler 1-2 personer 
fra Hvalsø til at deltage i Bladudvalget. 

    8. Bruger opgørelse 2018/2019 
         

Claus omdelte opgørelser for brugerbetaling. 

Solveig skal med i processen, når der skal skrives 
regninger. 

Britta laver et forslag til ny ”bog” i køkkenet.  

   9. Økonomi – regnskab 2019 Der er ca. 32.000 kr. i kassen. Har fået brev fra Spar 
Nord ang. Negativ rente på -0,5 % på erhvervs 
indlånskonto. Dette tages til efterretning  

 10. Eventuelt Der er Brunch for frivillig i Karleby Forsamlingshus 
torsdag den 7.11. 2019 kl. 9.30 – 11.30. 
Solveig opfordrede til at tilmelde sig frivillig fredag 
den 27. 09. 2019 . 
Britta har stadig ikke fået adgang til ECON 
Ida bad om, at alt vedrørende Centerrådet sendes til 
alle i Centerrådet. 
 

11. Næste møde den Mandag den 28.10. 2019 kl. 09.00 

Onsdag den 22.02.2020 kl. 09.00 



Mandag den 02.03. 2020 kl. 09.00 

Årsmøde fredag den 03.04. 2020 kl. 13.00 

 

 


