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

Fredag den 28. maj 2021 kl. 10.00 (i Salen) 

                          Dagsorden                              Referat 

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

Afbud fra Bent og Ole 

   2.  Godkendelse af dagsorden   Der er et nyt punkt 12 Høringssvar til budget 2022-
25 

   3.  Godkendelse af referatet fra den 18.11.2020 Godkendt 

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

a) Claus orienterede om, at flere hold er 
starter op igen. 
Generalforsamlinger er booket. Claus 
sender en liste til Solveig, der videresender 
til rengøringen. 

b) Der er booket brunch i Karleby 
forsamlingshus den 3. og 4. november kl. 
09.30-11.30. Så må vi se, hvad vi må til den 
tid. 
Har fået henvendelse om vi er interesseret i 
oprettelse af en Repair cafe. Malene Krogh 
inviteres til næste møde. 
Klimauge fra 11.- 18. september i Lejre 
kommune 
Orienterede om organisationsjustering 
2020-2021 i Lejre Kommune. 
 Ny centerchef Mette Molin tiltrådte 1. maj 
2021. 
Der vil være en udstilling i salen på 
Østergaard af en lokal kunstner 
 

c) Intet 

    5. Bygninger. 
        a. Skab. 
        b. Rygeforbud pr.  01.01.2021 

 
a) der er sat nyt skab op i salen. 
 
Østergade har været gravet op i forbindelse med 
anlæggelse af nye fjernvarmerør. 
 
b) der er sat nye skilte op, som er betalt af 
Kommunens budget. 
 

    6. Genåbning af huset. – Corvid-19 
 

 Der er sat skilte op om restriktioner vedr. 
coronapas – og det er foreningernes ansvar at 
tjekket op på det. 

   7. Bladudvalget 
       a. Omdeling. 

Bladene bliver med navn på og skal omdeles 
Kommer til Hvalsø den 16. eller 17. juni.2021 



Kommer  

   8. Revidering af 
       a. Husorden  
       b. Nøgleregulativ 

a) Ordensregler blev gennemgået og Claus 
renskriver dem. 

b) Nøgleregulativ blev gennemgået og Claus 
renskriver dem. 

   9. Huset dag Udsættes til 2022 

  10. Fælles Facebook side  Fælles facebook side for alle aktivitetscentre i Lejre 
kommune (270 medlemmer pt) 
Her er endnu en mulighed for at gøre opmærksom 
på aktivitetscentrene. 
 

  11. Økonomi  
         a. Brugerbetaling 2021   

På sidste møde enedes man om at der kun betales ½ 
pris for 2021 for de faste brugere. Men på dette 
møde blev man enige om at de faste bruger der har 
betalt forud for 2020 ikke opkræves i 2021. Claus 
udarbejder et oplæg, som Solveig skal godkende 
inden udsendelsen 

  12. Høringssvar Der er sendt høringssvar til budget 2021-2025. Vi 
har ikke nogen særlige ønsker, da det skal ske inden 
for egen bevilling. 

  13. Eventuelt Ida efterlyser internt kursus i Conventus. 

  14. Næste møde Torsdag den 24.  Juni kl. 10.00 afsluttes med 
smørrebrød 

  

 


