
Referat af  

centerråds møde i Hvalsø Østergadecentret, Østergade 1, 4330 Hvalsø 

Mandag den 17. august 2020 kl. 09.00 (i Det blå rum) 

                          Dagsorden                              Referat 

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

   2.  Godkendelse af dagsorden   Godkendt med ændring af punkt.9: Indkøb af IT. 
Punkt 10 bliver Eventuelt og punkt. 11. næste møde 

   3.  Godkendelse af referatet fra den 19.02.2020. Godkendt. 

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

A) Intet – kommer under andre punkter. 

B) Solveig orienterede om Corona virusens 
konsekvenser både for Centerrådene og 
især om hendes arbejde, hvor hun er med i  
Coronakrisetstab – men  fortsætter også 
med centerrådene. Bladudvalget har haft 
problemer med at mødes og det er blevet 
besluttet at de grønne hæfter lægges i 
kasser udenfor centrene uden navn på og 
opfordrer alle til selv at hente dem og evt. 
tage med til naboer m.m. 
 

    5. Bygninger. 
        a. P-plads 

P-pladsen er asfalteret og der er 2 afmærkede 
handicappladser. Der var enighed om, at Solveig 
kontakter Henrik Bech i Lejre kommune om 
yderligere 2 handicappladser ud for motionens 
indgang. Yderligere var der et afløbsdæksel der ikke 
er blevet hævet til niveau. Solveig undersøger 

   6.  Covid-19 
         a. antal i lokaler 
         b. afspritning / rengøring i lokaler 
 

a) Man skal lufte ud 10 minutter hver time. 
Der er tidligere udsendt lister over hvor 
mange der må være i hvert lokale. Der 
henstilles til at de 2m afstand overholdes. 
Der er sat skilte ud for hver dør, hvor mange 
der må være i hvert lokale. 
Der er også kasser med rengøring, sprit og 
klude i hvert lokale. 
Mundbind er ejet ansvar. 

b) Det er aftalt at Britta (rengøringsass.) sørger 
for vask af klude mm.. Der er også lavet 
aftaler med hende om ekstra rengøring. 
Mht til opbevaring af rengøringsmaterialer i 
aflåst rum, undersøger Solveig. 

   7. Økonomi  
         a.  regnskab 2020 
         b. Brugerbetaling i 2021 
   

a) Har ca. 41.000 kr på kontoen pt. 

b) Brugerbetaling forbliver uforandret for de 
faste brugere i 2021. Det bliver ikke 
reguleret på grund af de særlige 
omstændigheder med Coronaen og 



nedlukningen i år.  

   8. Det nye lokale – Bookingsystem 
          a. ny gruppe i huset 

a) Der er ny gruppe tirsdag aften – strikkegruppe i 
det blå rum – de betaler 3kr. pr. person pr. gang. 
Claus kontakter Ina Frederiksen angående 
problemer med dobbelt booking. Ulla og Britta 
deltager også i dette møde. 
Britta kontakter Hasse angående det nye 
bookingsystem, for at lave en aftale om en evt. 
kursusaften med centerrådet og brugerne af 
Østergade 

   9. Indkøb af IT Der er 2 computer der er ødelagte. Claus har fået 
tilbud på nye computere – men er der behov lige 
nu, hvor der kun må være 5 i EDB rummet? Der var 
enighed om, at vi afventer og ser på behovet. 

  10. Eventuelt. Ida spurgte ind til et fællesmøde på Østergård. Det 
var et møde angående Corona og hvordan vi 
kommer videre. 
Solveig pointerede at det er et krav til 
centerrådsformændene at sende materialer og 
indkaldelser m.m. til alle medlemmer af 
centerrådet. 
Samtidig pointerede hun, at hun vil være med på CC 
i alt hvad der sendes ud/rundt i centerrådet. 
Solveig oplyste, at alle materialer m.m. i forbindelse 
med Coronaen ikke er taget fra centerrådets konto, 
men fra en central pulje i kommunen. 

  11. Næster møde Onsdag den 23. september kl. 9.00 – 10.30 

  

  

  

  

 


