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

Tirsdag den 29. november 2022 kl. 09.00 i Blå Rum 

                          Dagsorden                              Referat 

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

Afbud fra Ida. 

Mødet startede med at Peter Rasmussen og Carsten 
Lester fra Menighedsrådet overrakte Centerrådet 50 
stk. højskolesangbøger 

   2.  Godkendelse af dagsorden   Godkendt 

   3.  Godkendelse af referatet fra den 05-09-2022 Godkendt 

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

 
Der er fuld gang i udskiftning ag vinduesparti og dør 
i entreen. Vinduer i det blå rum er også skiftet ud. 

Ole har sørget for udskiftning af termostater og de 
skal stå på 2. Ole sørger for at stille radiatorerne 
inden den 22.12. 2022. 

Der var møde i koordinationsudvalget den 28.11.  – 
Solveig sender referat ud. 

Borgmester og kommunaldirektøren var meget 
begejstret for brunchen for de frivillige på Karleby 
Forsamlingshus. 

Solveig mindede om trafikkurset i Lejre Øst den 25. 
januar 2023 – se på infoskærm og Facebook. 

Der er kommet nu leder i visitationen – sundhed og 
udvikling.’ Der skal en modernisering til af 
centerrådene. Økonomien ser fantastisk ud – må 
overføre 10% og der vil blive foretaget reduktion i 
budgettet til næste år. 

 5. Bygningsvedligeholdelse 
       a. Udskiftning af vinduer / dør parti 
       b. Toiletter 
 

 
Pågå – vinduer i salen er ikke med i første omgang, 
skal kigge på hvor mange der er punkteret. 
Der var en grim stank på dametoilettet. Er afklaret. 

 6. Bruger betaling i 2023 
 

Der blev omdelt beregnings skema for 
brugerbetalingen.  

 7. Årsmøde 14-04-2023 
 

Årsmødet ble drøftet. 

 8. Økonomi Ser fint ud er ca. 20.000 på kontoen.  

Claus sender regninger ud i januar 2023 



 9. Eventuelt Der blev spurgt til afkalkning af vaskemaskinen i 
motionen – det er samordnings rengøringen, der 
står for det 

10. Næste møde 25. januar kl. 9.00-11.30 
   1. marts kl. 9.30 – 11.30 
De fleste har tilkendegivet, at de kan disse datoer 

  

  

  

  

 


