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

Mandag den 23. maj 2022 kl. 10.00 i Salen 

                          Dagsorden                              Referat 

   1.  Deltagere Afbud -Britta og Karin - Claus bød Marianne 
velkommen i Centerrådet 

   2.  Godkendelse af dagsorden   Under pkt. 5 blev punkt b og c tilføjet 

   3.  Godkendelse af referatet fra den 08.04.2022 Godkendt – det undersøges om det er lagt på 
hjemmesiden. 

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

a. Orienterede om møde den 30.maj 2022 i 
Ringsted - Social- og Ældreministeriet 
”Omsorg i ældreplejen”  

b. Solveig er ikke længer konstitueret lede på 
plejehjemmet. Den kommunale del af 
økonomien se fin ud. Møde med SSÆ den 
13/6. Møde i koordinationsudvalget den 
30/5. forberedelse af et møde med en 
betjent om færdselsloven er i gang. Der er 
fuld gang i forberedelserne til Tour De 
France den 02-07-22. 

c. Intet 

 5. Bygningsvedligeholdelse 
       a. Indkøb af elefantfod 
       b. Blomster 
       c. Termostater (radiatorer) 
 

a. Der indkøbes en godkendt elefantfod (Claus 
køber) 

b. Det blev drøftet omkring blomster 
pasningen o.l. – de nuværende blomster 
udskiftes. 

c. Ole gjorde igen opmærksom på at 
termostaterne på radiatorerne bør 
udskiftes. Solveig kontaktede Per i Center 
for ejendom. 

 6. Revidering af 
       a. Husorden  
       b. Nøgleregulativ 
 

a. Enkelte rettelse blev fortaget. 
b. Enkelte rettelser blev fortaget. 

Når rettelserne er indført, sendes husorden 
og nøgleregulativ ud samt hænges op i 
huset. –  Billeder med bordopstillingen 
hænges på 

 7. Husets dag den 10-06-2022 
      a.  Plan for arbejde 
 

a. Claus uddelt opslag og oversigt på 
arbejdsopgaver, de blev gennemgået. 
Opslag udsendes og lægges i huset 

 8. Økonomi Der er pt. ca. 27.000 kr. i banken. Der mangler 
brugerbetaling fra enkelt grupper.  Claus kontakter 
de pågældende. 

9. Eventuelt Årsprogrammet 22/23 sendes til trykkeren i næste 
uge. Forretningsorden for Centerrådet blev omdelt  

10. Næste møde Næste møde er den 05-09-2022 kl. 09.00 

 


