
  

 
Koordinationsudvalg for aktivitetscentrene i Lejre 
 
 
Dagsorden for møde mandag den 7.11. 2016 Kl. 09.00 
Østergaard Ll. Karleby 
 
Afbud fra Kjeld Andersen, Hvalsø, Birthe Svendsen deltog som suppleant 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
Godkendt 

2. Godkendelse af referat af møde den22.08. 2016 
Godkendt 

3. Orientering fra Lejre kommune 
Brunch: Brunchen var meldt ind som en mulig besparelse, men politikerne 
prioriterede at bevare midler til afholdelse af en årlig brunch 
Køreundervisning: Solveig holder Telefon møde med Tom Jensen sidst i 
december for planlægning af kurserne i april/maj 

      Budget 2017: Der er ikke sket ændringer i forhold til budgettet i 2016. 
Forbrugsprocenten i 2016 er ret lav, men der mangler fortsat at blive betalt 
nogle større regninger, bl. a.  Brunch og samtidig har der været udvist stor t    
tilbageholdenhed. Vi ved endnu ikke om det forventede mindre forbrug kan 
overføres eller det går i kommunekassen. 
Der er udarbejdet servicekatalog over de kommunale bygninger. Materialet 
kommer i høring inden udgangen af 2016. 
Orientering om at lederen af plejecentrene stopper med udgangen af 2016. 
Indtil der bliver ansat ny leder, fungerer Gete Bjerring og Solveig som 
stedfortrædere. Det betyder ikke at Solveig ikke er på aktivitetscentrene, men 
der vil komme en del merarbejde på plejecentrene. 
 

4. Orientering fra aktivitetscentrene: 
Lejre Øst: Overordnet går det godt. Området vil gerne have flere nye brugere. 
I Nødager bliver der renoveret gulve og foretaget rensning af stole. Det ny 
startede hold i Slægtsforskning er en stor succes. 
Formand Bent Sørensen udtrykker bekymring over hvordan lokalerne kan 
sikres, når husene kommer i Service kataloget. Der er jo ingen, der kan følge 
op på eventuelle skader, manglende oprydning m.m. Solveig har gjort 



opmærksom på disse punkter ved de møder, der har været afholdt i Kultur og 
Fritid. 
Hvalsø: Overordnet går det også godt i Hvalsø. 
Forsøgsordningen med Yoga fortsætter. Der er god tilslutning. 
Der har været afholdt formandsmøde i oktober, hvor 16 ud af 32 
foreningsformænd mødte op. Der blev udleveret de reviderede husregler og 
igen indskærpet at bruge ” husets Bog”, hvor der noteres hvor mange der har 
været på det enkelte hold og eventuelle skader. 
Der foretages 1. års gennemgang på den nye tilbygning d. 29. november. 
Hvalsø ønsker også berøringsfri sæbedispensere, 4 stk. Dette bestilles snarest. 
Østergaard: Det går også godt på Østergaard, der er rigtig mange aktiviteter.  
Gule ærter d. 28. oktober var godt besøgt med ca. 75 spisende gæster. 
Der har været foretaget brugerundersøgelse vedr. interesse for de forskellige 
arrangementer, som centerrådet står for og i den forbindelse er der 
arrangementer der bortfalder. Dog er der fortsat stor interesse for Gule 
ærter, -cafe aften, Julebanko og ikke mindst Julemarked. 
Yoga er udvidet, så der nu er 4 hold, hvor der helt fyldt op. 
Kursus i pileflet: stor succes, som vil blive gentaget til næste år. 

 
5. Fælles økonomi 

Hvalsø ønsker opsætning af spot i salen samt tagplader til det lille rygeskur: 
dette bevilges. 
Ingen andre ønsker. 
 

6. Principper for indlæg i Årsprogram: 
For at kunne drøfte og beslutte de overordnende principper, gennemgår de 
enkelte områder deres indlæg. På næste møde, som er rykket til d. 13/2-2017, 
træffes beslutning om hvile indlæg der fortsat skal være med i 
aktivitetscentrenes årsprogram og hvilke, der skal annoncere andre steder. 

7. Eventuelt 
8. Næste møde 13.februar 2017. På dette møde skal årets resterende møder 

planlægges. 
9. Referent: Solveig.  

Hvalsø vil undersøge om de kan finde en person, der vil være referent 
fremover 
 

 



 

 
 


