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

Onsdag den 18. november 2020 kl.09.00 (i Det blå rum) 

                          Dagsorden                              Referat 

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

   2.  Godkendelse af dagsorden   Godkendt med følgende tilføjelser: 
punkt.  9: Nøgleregulativ 
punkt 10. Husets regler 
punkt 11. eventuelt 
punkt 12. Næste møde 

   3.  Godkendelse af referatet fra den 23.09.2020. Godkendt 

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

 
a. Formand kommer under de andre punkter. 
b. Solveig: Corona fylder meget – får mails fra KL 2 x 
ugentligt. 
 Økonomien for aktivitetscentrene ser godt ud. 
Husk når man videresender mails at sende dem 
under BBC 

c. Ulla: Kan ikke aflevere mønter i Spar Nord mere. 
Undersøger andre muligheder. 

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

a. Gennemsyn af belysning med konsulent – bliver 
meget dyrt. Bridgeklubben ønsker mere skabsplads. 
Reol i salen bliver skiftet ud med skab. 
Ny rengøring: Vasker klude. 
Rengøringen betaler og etablerer ny vask og 
tørremaskine.  
 
b. Ny rygepolitik pr. 01.01.21 drøftet. Nye skilt 
sættes op – gælder også E-cigaretter, da centret er 
totalt røgfrit.  

    6. Covid-19 
 

Man skal være obs på, hvis der mangler håndsprit. 
Claus følger op og fylder op. 
Solveig tager på besøg i motionen. 

   7. Bladudvalget Ida melder fra til bladudvalget. 

   8. Økonomi  
         a. Regnskab 2020 
         b. Brugerbetaling 2021 
   

a. Økonomien ser godt ud. 

b. Enedes om at de faste bruger der betaler 
brugerbetaling forud for hele året i januar 
måned, kun betaler ½ pris i 2021. Der 
sendes brev ud til faste bruger. Claus laver 
et oplæg og sender det til Solveig, inden 
udsendelsen. 

   9. Nøgleregulativ Claus undersøger vilkårene for opsigelse af alarmen. 
Efterfølgende har Solveig opsagt det hos Bagger 
Låseservice. 
Nøgleregulativet skal revideres og på som punkt på 
næste møde 



  10. Husets regler Alle kigger reglerne gennem og kommer med 
rettelser til næste møde. 

  11. Eventuelt Intet 
Efter mødet kom Ida med et punkt om adgang til 
hjemmesiden – dette bliver taget op på næste møde 

12.Næste møde  Den 20.012021.  kl. 09.00 og afsluttes med frokost 

  

  

  

 


