
Referat fra møde i Centerrådet Hvalsø Østergadecentret, Østergade 1, 4330 Hvalsø 

Onsdag den 23. september 2020 kl. 09.00 (i Det blå rum) 

                          Dagsorden                              Referat 

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

Afbud fra Erik og Britta 

   2.  Godkendelse af dagsorden   Godkendt 

   3.  Godkendelse af referatet fra den 17.08.2020. Godkendt 

  4.  Korte meddelelser / orientering 
                                  a.  Formand 
                                  b.  Kommunen (Solveig) 
                                  c.  Andre                            
         

a. Det kommer under de enkle punkter på 
dagsordenen 

b. Solveig orienterede omkring Covid-19 
problemer på Lejer kommunes sundheds- og 
ældreområde. Følgende aktiviteter er aflyst 
Aktiv sundhedsdag, Frivillig fredag og Brunch 
for frivillige. Med hensyn til Lejre kommunes 
økonomi for 2021 er der i budgetoplægget et 
underskud på ca. 30 mill. kr. hvis vi skal påpege 
på besparelser, kan det evt. blive på 
aktivitetscentrene. Aktivitetscentrenes fælles 
økonomi er god. 

c. Ingen 
    5. Bygninger. 
        a. Belysning, skabe m.v. 
        b. Rygeforbud pr.  01.01.2021 

a. Solveig orienterede omkring en henvendelse fra 
Hvalsø Bridge klub til Kultur og fritidsforvaltningen 
vedr. borde, skabe og belysning i Salen – Solveig 
svare KU  
b. Lejre kommune har politisk bestemt, at der på 
alle kommunens ejendomme fra 01.01.2021 ikke 
må ryges på matriklen – Der vil fra kommune til gå 
os informationsmateriale. – udvendige askebægre 
fjernes 

    6. Covid-19 
         a. Antal i lokaler 
         b. Afspritning / rengøring i lokaler 
         c. Register deltager 
 

a. Der er ingen ændringer i forhold til tidligere. 
b. Det skal fremhæves, at den hvide sprayeflasker, 

der står i kasserne i hvert lokale, indeholder 
rengøringsmiddel, og det er den der skal bruges 
til aftørring af bord, stol o.l. – der står også en 
håndsprit flaske i kassen. 

c. Centerrådet vil opfordre alle grupper der 
bruger huset til at registrere deltager – dette 
kun for at kunne opspore orientere om en 
smittekilde – der vil snarest blive udsendt brev 
her om til alle brugergrupper. 

   7. Økonomi  
         a. Regnskab 2020 
         b. Brugerbetaling  
   

a. Ulla orienterede om regnskabet. 
b. Som tidligere besluttet vil der ikke i 2021 ske 

nogen regulering. – på næste møde revideres 
nøgleregulativet og husordenen – Claus uddelte 
en foreløbig opgørelse over bruger af huset 
2019/2020 

   8. Bookingsystem 
          a. Ny gruppe i huset 

a.     Hvalsø folkedanser er i huset hver onsdag 
aften. – hver anden tirsdag aften er der i det blå 
rum kommet en gruppe det heder ”Strikkepigerne” 

   9. Eventuelt Solveig kontakter Center og Service for ejendomme 
med spørgsmålet, om ventilationen i motionen er 



Covid-19 sikker, og om det kun er et anlæg der 
udskifter luften, altså ikke et klimaanlæg. 

  10. Næste møde Onsdag den 18-11-2020 kl. 09.00 
 Og onsdag den 20-01-2021 kl. 09.00 

Referat Claus Carmel 


