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

Onsdag den 19. februar 2020 kl. 09.00 (i Det blå rum) 

                          Dagsorden                              Referat 

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

   2.  Godkendelse af dagsorden   Godkendt med en enkelt rettelse at punkt 12 bliver 
gennemgang af arbejdsopgaver for Centerrådet, 
punkt. 13 næste møde og punkt 14 eventuelt. 

   3.  Godkendelse af referatet fra den 22.01.2020. Godkendt 

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

 
Liste over bruger af huset blev omdelt. 
Orientering om Afrika i Lejre – bilag omdelt. Er 
indkaldt til orienteringsmøde den 19.02.2020. Claus 
og Solveig deltager. 
Orientering fra DSB vedr. elektrificering af tog – pt 
fælder de træer og sætter køreledninger op – tog 
starter kørsel i 2024. 
 
Solveig orienterede om kommunes økonomi og 
kunne oplyse, at vi har et overskud og søger om at 
få overført 10% til 2020. 

Referat fra koordinationsudvalget sendes til 
centerrådet.  
 Opdateret liste over koordinationsudvalget sættes 
op på opslagstavle. 

Aktiv Sundhedsdag den 8. september 2020 kl 10-15. 

Fællesmøde for alle 3 centre bliver den 16.6. kl. 10-
15 her i Hvalsø med morgenkaffe og smørrebrød. 
 
Foredrag om forbrydelse, fortrydelse og forandring 
den 14.3. kl 14-16 på Østergaard, bliver hængt på 
op opslagstavle. 
Solveig er indkaldt til møde vedr. brugen af 
aktivitetscentrene i marts. 

    5. Bygninger. 
        a. Ventilationsanlægget i Motionen 
 

 
Filter er skiftet, fremover bliver det skiftet 4 gange 
årligt. 

   6. Årsmødet den 03.04.2020 
       a. Opslag ny tilgang til Centerrådet 
 
       b. Foreløbig dagsorden 
 
 
       c. Budget 2020 
 
       d. Dirigent 

 
Opslaget blevet tilrettet og lægges på bordene i 
gangen og i motionslokalet 
Foreløbig dagsorden blev rettet til og sendes ud til 
brugerne snarest. 

Budget 2020 fremlagt og rettes til. 



Claus venter på tilbagemelding fra Bjarne. 

   8. Økonomi – regnskab 2019 Gennemgået og godkendt. 

   9. Det nye lokale - Bookingsystem Claus og Solveig forfatter et brev til brugerne og 
sender info ud snarest muligt. Solveig undersøger 
forskellige ting hos Ina med hensyn til godkendelse 
m.v.. 

  10. Rygepolitik i Lejre kommune. Høringssvaret rettes  til og godkendt. 

  11. Bladudvalget Solveig og Ida har lige deltaget i bladudvalgets 
møde. Ida og 2 andre nye holder møde med Poul og 
der vil blive nyt møde på Østergaard, hvor Office 
365 Publicer bliver lagt på deres computere og 
undervist deri. 

  12. Opsummering af Centerrådets og formandens 
          opgaver 

Claus havde udarbejdet et ny dokument som blev 
taget til efterretning. Der var enighed om, at det 
skulle tages op på mødet i det nye centerråd. 

13. næste møde Mødet den 02.03. aflyses. 

Der er formøde til årsmødet fredag den 03.04. 2002 
kl. 11.30.  
Er der behov for et møde inden årsmødet – så 
indkalder vi til det.  

Årsmødet er kl. 13.00.  

14. Eventuelt Der blev drøftet Facebook.  Evt. kunne vi komme på 
Østergaards – evt. omdøbe den til aktivitetscentre. 

  

  

 


