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

Mandag den 28. oktober 2019 kl. 09.00 (i Det blå rum) 

                          Dagsorden                              Referat 

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

   2.  Godkendelse af dagsorden   Godkendt 

   3.  Godkendelse af referatet fra den 02.09.2019 Godkendt 

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

a) Claus oplyste, at der ikke var noget særlig nyt, alt 
gik godt. 
Nyt med søndagsdans, som Marianne Kristiansen 
har oprettet, gik fint –   dans igen den 10.11.2019 
b) Solveig orienterede om sit arbejde og havde især 
travlt med bemærkninger til budget 2020. 
Frivillig fredag var et godt arrangement. 
Herfra bliv der tilmeldt 4 til brunch den 7.11 2019. 
Kommunen er i gang med at afdække 
nøglesystemet i hele kommunen, Solveig deltager i 
dette arbejde. 
Orienterede om ”Bevæg dig for livet”. 
c) Der er dobbeltbooking torsdag aften, Claus tager 
kontakt til Bridgeklubben og oplyser, at der nu bliver 
indkøbt en whiteboard tavle på hjul og at de ikke 
kan være i salen før 20.30. indtil kl. 20.30 kan det 
blå rum bruges. 

    5. Bygninger. 
        a. Ny varmvandsbeholder. 
        b. Flere nøgler til bruger udlevering. 
        c. P-plads 

a)  Ikke sket noget. Ole undersøger ang. 
Varmeveksler og sender det til Solveig snarest 
muligt. 
b)  Der er bestilt nye nøgler til Østergadecenteret. 
c)  P-plads bliver renoveret indenfor 1-2 år. 
 

   6. Det politiske arbejdspapir             Det politiske formålspapir er nu endelig godkendt. 

   7. a. Åsmødet den 03.04.2020 
       b.  Bladudvalget 

a) Årsmødet blev drøftet. 
Bent er på valg, Bent ønsker ikke at fortsætte i 
centerrådet. 
Claus er på valg – modtager genvalg  - men ikke 
som formand. Suppleanterne Erik og Ole er på valg 
og  begge  modtager  genvalg. 
b) Bankkontoen er lukket – udgiften er nu på 
kommunens budget. 
Der mangler 2 personer fra Hvalsø til bladudvalget. 

   8. Økonomi – regnskab 2019 Har 29.500 kr. på kontoen. 

   9. Eventuelt  

  10. Næste møde den Mandag den 22.01.2020 kl.09.00 
Mandag den 02.03.2020 – aflyses.  Der indkaldes til 
møde på anden dag, hvis det bliver nødvendigt. 
Årsmøde fredag den 03.04.2020 
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