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Koordinationsudvalg for aktivitetscentrene i Lejre 

 

Referat fra møde mandag den 20.11.2017 kl. 9.00, Østergaard, Ll. Karleby 

 

Til stede var Birgit Cady Larsen, Bent Wally Sørensen, Claus Carmel, Kjeld Andersen, 

Lona Nielson, Ragnhild Hansen og Solveig Hitz. 

 

1. Godkendelse af dagsorden.  Godkendt. 

2. Godkendelse af referat af møde den 30.08.2017. Var ikke blevet rundsendt, og 

derfor ikke medlemmerne bekendt. Referatet blev omdelt. 

3. Besøg af Rasmus Dam Knudsen fra Senior Net. 

 Rasmus Dam Knudsen orienterede om, hvad Senior Net står for, og hvorledes man 

ønsker at kunne inddrage de ældre i kommunen, som endnu ikke deltager i de 

aktiviteter, der findes i kommunen.  

 Senior Net er et projekt under Dansk Folkehjælp, der på nuværende tidspunkt findes 

i 15 forskellige kommuner i landet. De har hovedsæde i Nykøbing Falster og der er 

20-25 frivillige tilknyttet projektet. 

4. Orientering fra Lejre kommune.  

 a. Center for velfærd og omsorg står for omorganisering, men aktivitetscentrenes 

organisering ændres ikke. Der ændres på plejecentrene, så nattevagter og 

sygeplejersker ansættes på plejecentrene. Der ansættes en gruppeleder på hvert 

plejecenter, der har sygeplejeuddannelse. 

 b. 10-12 demensboliger bygges i 2018 i Ammershøi. 

 c. Den 08.11.2018 er afsat til Brunch i Karleby Forsamlingshus. 

 d. Der har været arrangeret en bustur for de personer, der i første halvår fylder 75 år. 

 e. Den elektroniske aflæsning af el-måleren i Hvalsø er nu på plads. 

5. Orientering fra aktivitetscentrene. 

 Hvalsø: Der er indgået en aftale med Dansk Flygtningehjælp om benyttelse af 

Aktivitetscenteret hver anden torsdag eftermiddag i 3 timer, med mulighed for 

ændring, såfremt der er behov for at Centerrådet selv skal råde over lokalerne. Der 

har været udgifter for 6-7.000 kr. på opvaskemaskinen.  

 Østergaard: Der har været planlagt 3 foredragsaftener, hvoraf de 2 er afholdt om 

Pigerne på Sprogø ved Carsten Egø Nielsen. I øjeblikket er man i gang med at 

planlægge julearrangementet. 
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 Lejre Øst: Der er stadig frustration over, at der ikke er noget nyt omkring salget af 

ejendommen på Lejrevej og dermed centerets fremtidige genhusning. 

6. Fælles økonomi.  

 Regnskabet for Aktivitetscentrene pr. 31. oktober har været rundsendt og Solveig 

orienterede om økonomien. 

7. Eventuelt.  

 Claus foreslog, at de ny vedtægter blev lagt på forsiden af hjemmesiden med link 

under de forskellige aktivitetscentre, samt at de forskellige centre gennemgik deres 

hjemmeside og opdaterede med de korrekte oplysninger. Herunder blev det aftalt, at 

der på forsiden kun skulle anføres centrenes formænd under kontaktpersoner og på 

hvert centers hjemmeside kun skulle anføres navnene på bestyrelsesmedlemmerne. 

Keld ville kontakte de andre webmastere. 

8. Næste møde. 05.02.2018 kl. 9.00. 


