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Koordinationsudvalg for aktivitetscentrene i Lejre 

 

Referat fra møde onsdag den 30. august 2017 kl. 9.00, Østergaard, Ll. Karleby 

 

 

1. Godkendelse af dagsorden.  Godkendt. 

2. Godkendelse af referat af møde den 03.05.2017. Godkendt. 

3. Orientering fra Lejre kommune.  

 a.  Lene Miller, chef for Center for velfærd og omsorg, deltog i mødet og 

præsenterede sig samt fik præsenteret udvalgets tilstedeværende medlemmer. 

 b. Vedtægterne skal have tilføjet,  på side 4 1.afsnit 4.linie ”årsmødet med dagsorden 

og revideret regnskab”.  Endvidere skal vedtægterne indeholde et afsnit om 

tegningsregel for centerrådene. Claus udfærdiger udkast. 

 c. En gennemgang af aktivitetscentrene har allerede nu medført udsendelse af en 

liste over de udbedringer/reparationer, der vil finde sted i løbet af de næste år. 

Udbedringerne er allerede påbegyndt. 

 d. Problemerne med vand i kælderen på Østergaard er sporet til et sammensunket 

kloakrør. 

 e. Der vil blive orienteret, når det vides, hvornår der kommer håndværkere. 

Kommunen vil undersøge mulighederne for en nøgleboks ved hvert center. 

 f. Der er rundsendt en skrivelse til centrene med oplysning om, hvorledes centrene 

kan bruges i forbindelse med kommunalvalget.  

 g. Arbejdstilsynet vil aflægge centrene besøg for at kunne udarbejde en rapport om 

skimmelsvamp og fugt i kældrene. 

 h. Ældrerådet har afholdt informationsmøder om valget, der finder sted 21/11 2017.  

 i. DOF Bramsnæs Aftenskole har sammen med Østergård arrangeret 3 foredrag, se 

opslag. 

 j. Solveig oplyste om et hæfte ”Strategisk grundlag”, som danner grundlag for det, vi 

skal arbejde efter. 

 k. Der har været afholdt møde med Dansk Folkehjælp om Seniornet. Projektet 

sættes i gang, kommunen deltager i økonomien og Dansk Folkehjælp sætter 

arbejdet i gang. Baggrunden er for at nå en målgruppe af ældre, som kommunen i 

øjeblikket ikke når. 

 l. I budgettet er der afsat penge til en demensanalyse, der deles op i 2 dele. 1: der 

dækker den faglige del og 2: der dækker boligdelen. 13/9 2017 afholdes temadag 
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med deltagelse af forskellige organisationer og erhverv. Repræsentanter for 

Ældrerådene er inviteret. 

 m. Målerne i Østergade skal aflæses manuelt indtil den elektroniske aflæsning kan 

finde sted. 

4. Orientering fra aktivitetscentrene. 

 Hvalsø: I sæsonen 2016/17 har der været ca. 13.500 i centeret i løbet af 11 

måneder. Keld har indlagt på hjemmesiden alle aktiviteter, der er nævnt i 

årsprogrammet. Vi bør være obs på omdelingen/fordelingen af blade, der ligger i de 

forkerte centre i forhold til adressaten. Elarbejde udført i edb-rum. Transformer skal 

skiftes til lamperne i køkkenet. 

 Østergaard: Reception istandsat. Torsdag var der åbent hus for at fortælle, hvad der 

foregår i centeret. 80-100 deltog. 

 Lejre Øst: Der er risiko for, at man er husvild om ca. 2 år. Har set på andet hus i Lejre 

by, som var dårligt vedligeholdt. Kan ikke umiddelbart bruges, som det ser ud. Der 

har været arrangeret 2 sommerudflugter, den ene til Tåsinge. 

5. Fælles økonomi.  

 Driften har betalt/betaler en pjeceholder til alle centrene. Forbrugsprocenten ligger 

pænt. Der er stadig muligheder, hvis der er behov der skal dækkes. Der er balance i 

indtægter/udgifter i forhold til budgettet. 

 Det er ikke hensigtsmæssigt, at bladudvalget skal søge § 18 midler hvert år. Dette 
beløb ønskes overført fra kommunes budget til fælles budgettet. 

  

6. Brugerbetaling. Claus oplyste, at foreninger under fritidslovens regler ikke skal 

betale brugerbetaling, men i stedet kan give et driftstilskud. 

 Bent oplyste, at Lejre øst er begyndt opkrævning af faste betaling i stedet for 

enkeltvis betalinger  . 

7. Eventuelt. I forhold til opslagstavler er vi forpligtet til at oplyse, hvad der foregår i 

centrene. 

8. Næste møde. 20/11 2017 kl. 9.00. 


