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

Mandag den 05. september 2022 kl. 09.00 i Blå Rum 

                          Dagsorden                              Referat 

   1.  Deltagere Ole, Ulla, Ida, Marianne, Claus, Solveig og Britta. 
Afbud fra Karin 
 

   2.  Godkendelse af dagsorden   Godkendt 

   3.  Godkendelse af referatet fra den 23-05-2022 Godkendt. 

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

 
a) Hele huset er næsten i gang igen. 
Claus takkede for uddelingen af programmerne. Det 
var så sidste gang – næste år bliver de trykt uden 
navne – og lægges diverse steder efter nærmere 
aftale, hvor man selv kan hente dem. .Solveig 
opfordrede til at bruge facebook og hjemmesiden 
noget mere – hvor programmerne også vil være 
tilgængelige. 

b) Solveig oplyste at Ældresagen har aflyst influenza 
vaccinationerne i år. 
Der er stadigvæk corona, hvorfor Solveig 
opfordrede til at bruge håndsprit og god hygiejne. 

 5. Bygningsvedligeholdelse 
       a. Indkøb af komfur 
       b. Udskiftning af vinduer / dør parti 
       C. Blomster i vinduer / borde 
 

 
a) Ulla og Marianne har kigget på nyt komfur – vi 
blev enige om at købe et hos El-giganten på vores 
EAN nr. 
b) Udskiftning af vinduer og døre er lige på 
trapperne. 
c) Der var enighed om at de udendørs 
blomsterkummer fjernes. Kan evt. forny dem til 
foråret. Blomster på bordene i salen må de enkelte 
foreninger selv sørge for. 
Kirsten Bech passe gerne de grønne planter i 
vinduerne. 

 6. Klima uger 36 og 37 
 

Intet nyt fra Centerrådene 

 7. Fælles møde Centerråd 
     06-10-22 på Østergaard 12.00 – 14.30 
 

Skal selv tilmelde sig hos Solveig., der sender 
dagsorden ud. 

 8. Ældrerådet fællesmøde 
      03-11-2022 på Østergaard 14.00 – 16.00 

Ole og Ulla deltager i dette møde. 
 

 9. Opgave fordeling Ole passer den store kaffemaskine 
Ulla afkalker de små kaffemaskiner og 
opvaskemaskinen. 
Claus følger op på sprit. 



10. Økonomi Har ca. 24.000,00 kr. 

11. Eventuelt Brunch den 3.11. 2022 kl. 9.30 – 11.30 i Karleby 
Forsamlingshus. Husk tilmelding. 
Husk frivillig fredag den 30. september – program 
kendes endnu ikke. 

Marianne sørger for opslag over ansvarlige 
personer,  

Ole tager kulepenne med til næste møde. 

Claus sørger for nøgle til vores skab til Marianne og 
Karin. 
Printer virker ikke – Claus kigger på det. 
Der er stadig ikke ryddet op på p-pladsen, Solveig 
skriver til den ansvarlige fra kommunen. 
På næste møde skal der laves en møderække indtil 
årsmødet.  
  

12. Næste møde Tirsdag den 29. november kl, 09.00 

  

  

 


