
Koordinationsudvalg for aktivitetscentrene i Lejre 
 
Referat fra møde mandag den 13. februar 2017.  Kl. 09.00 
Østergaard Ll. Karleby 
 
Afbud fra Kjeld Andersen, Hvalsø, Birthe Svendsen deltog som suppleant 
Afbud fra Lona Nilsson, Anelise Queiser deltog som suppleant 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
Godkendt 

2. Godkendelse af referat af møde den7/11-2017   
Godkendt 

3. Orientering fra Lejre kommune 
Køreundervisning: Solveig har lavet aftale om 3 kursusforløb med Tom Jensen. Følgende 
dage er aftalt: 
Lejrevej 15 A: tirsdag d. 11/4 og tirsdag d. 18/4, kl. 13-16 
Østergade: Torsdag d. 20/4 og torsdag d. 27/4, kl. 9-12 
Østergaard: Mandag d. 24/4 og mandag 1/5, kl.9-12 
Solveig laver opslag og sørger for PR 
Ragnhild assisterer Tom m. print og andre praktiske opgaver. 
      Budget 2017: Der er ikke sket ændringer i forhold til budgettet i 2016.            
Det forventes at vi får lov til at overføre det mindre forbrug der er fra 2016 til 2017. 
Ny leder af plejecentrene: der er ansat ny leder for plejecentrene, Charlotte Thygesen, der 
har stor erfaring inden for både hjemmepleje og plejecentre. Charlotte starter 1/3 og får en 
grundig introduktion. 
Fratrædelse: Gete Bjerring Markussen er fratrådt stillingen som centerchef. Indtil ny 
centerchef ansættes, fungerer Direktør Henrik Nielsen som konstitueret centerchef i CVO 
 

4. Orientering fra aktivitetscentrene: 
Hvalsø: Overordnet går det godt i Hvalsø. 
Forsøgsordningen med Yoga fortsætter og nu er der 2 hold og mere er der ikke plads til. Der 
er god tilslutning. 

1. års gennemgang på den nye tilbygning: Det er rettet op på de fleste fejl og mangler 
Der har været afholdt møde med Center for Ejendomme og Trafik ( CET) sidst i 2016. Der er 
udarbejdet en mangelliste, der indgår i den samlede prioriteringsliste i CET`s opgaver. 
Der er givet 2 donationer til motionscenteret fra henholdsvis Borgerforeningen i Hvalsø og 
Sjællandske Medier til udsmykning af lokalet. Det er blevet meget flot. 
Der er lavet forslag til justering af brugerbetalingen, da dette ikke har været foretaget  
siden 2009.  
Centerrådsformanden orienterede om regnskab 2016. 
Lejre Øst: 
Intet nyt=godt nyt 
Østergaard:  
Yoga er udvidet, så der nu er 4 hold, hvor der helt fyldt op. 



Der planlægges at afholde en aktivitetsdag på Østergaard til september, hvor alle 
holdledere/tovholdere kan demonstrere hvad deres tilbud indeholder. Rie Jepsen og 
Solveig har detailplanlægningen 
Der blev afholdt Erik Grip koncert d. 12. februar og det var en stor succes, 130 betalende 
gæster. 
Anelise efterspørger hvordan vi rekrutterer flere frivillige.  
 

5. Fælles økonomi 
Er gennemgået under punkt 3. 

6. Principper for indlæg i Årsprogram: 
Fælles gennemgang af det nuværende program og forslag til den fremtidige opbygning. Der 
holdes møde mellem Bladudvalget og Koordinationsudvalget på mandag d. 20. februar, kl. 
10-12 på Østergaard, hvor der udarbejdes skrivelse til annoncørerne med den endelige 
beslutning. 
Ragnhild har fået kontakt til et nyt medlem i Bladudvalget, der kommer med til mødet på 
mandag. 

7. Eventuelt 
8. Næste møde 3. maj, kl. 9-11, på Østergaard. Fællesmøde med de 3 centerråd er d. 14.juni, 

kl. 10-13, på Lejrevej 15 A. 
Jeg skulle skrive forslag til nye møder i resten af året, men tænker at vi må vente til næste 
møde i koordinationsudvalget, da der i den mellemliggende tid har været årsmøder alle 3 
steder og der måske kan være sket nogle udskiftninger, som gør at vi bedst kan beslutte 
nye datoer der. 

9. Referent: Solveig.  
 
 


