
Centerråds møde i Hvalsø Østergadecentret, Østergade 1, 4330 Hvalsø 

Mandag den 20.august 2018 kl. 09.00 (i det blå rum) 

                          Dagsorden                              Referat 

   1.  Deltagere Ingen afbud 

   2.  Godkendelse af dagsorden   Godkendt 

    3. Godkendelse af referatet fra  24.05.2018 Referatet godkendt 

   4. Opfølgning af referat fra forrige møde 
         

Ingen bemærkninger 

    5.  Korte meddelelser / orientering 
                                  a.  formand 
                                  b.  kommunen (Solveig) 
                                  c.  andre                            
  

a. Ny måtteleverandør, der skifter hver 14 dag.  
b. Workshop for instruktører og bestyrelse 

arrangeres af Alzheimerforeningen og DGI 
på Østergård 04.09.2018. Center for 
Velfærd og omsorg er kommet med et 
omprioriteringskatalog (spareforslag) vedr. 
alle områder i Lejre Kommune. Der vil nu 
blive aftalt en dato for brandkursus for 
frivillige i centrene. Der er igen 
vandproblemer i kælderen på Østergård. 

c. Ingen kommentarer  

   6.  Byggesager / bygnings vedligeholdelse o.l.   
            a. Fibernet  
            b. Ny Renovationsordning 

a.     Kommunen har vedtaget at indlægge 
Fibernet i centrene. 

b.     Vi skal sortere affaldet i centeret. 
Afmærkede affaldsbeholdere er opstillet i 
køkkenet. 

c.      Vej og Park rykkes for ren og 
vedligeholdelse af parkeringspladsen 

   7.  Ældrerådet - besøg den 12.09.2018 Plan for besøget vil blive udarbejdet af 
Koordinationsudvalget. Besøget er den 10.09.2018 

    8. Økonomi. 
         a. Regnskab 2018 
         

Ulla orienterede om økonomien. Kjeld har 

udarbejdet et regneark, således at en opdeling af 

diverse poster kan ske. 

  9. Kulturnat fredag den 07.09.2018  Der vil blive købt et gadeskilt. Aktivitetscenterets 

navn og Kommunens logo vil blive påført. Opstart i 

centeret kl. 17.00. 

 10. Akvititeter i huset 

       a. EDB maskiner 

Der indkøbes en ny edb-maskine til erstatning for 
den der er stået af i Blå Rum. Det undersøges om 
der kan blive installeret goback-system på alle edb-
maskiner. 
Oprydning i rummet på 1. sal er ved at ske, således 
at HAK – Hvalsøs Aktive Kvinder - som ny gruppe vil 
kunne mødes der. 

11. Eventuelt Der har foreløbig været 17.300 besøgende på 
hjemmesiden i 2018. Hjemmesiden er blevet 
opdateret, også i relation til 
Persondatalovgivningen.  Claus omdelte en 
optælling over antallet af brugere af centeret. 
Solveig oplyste, at der vil ske en gennemgang af 



tilgængelighed til lokalerne på centrene.(symboler i 
års programmet). 

12. Næste møde 31.10.2018 kl. 9.00 og 16.01.2019kl. 9.00 

 


