
 
 
Koordinationsudvalg for aktivitetscentrene i Lejre 
 
 
Referat fra møde mandag den 22.8. 2016 Kl. 09.00 
Østergaard Ll. Karleby 
 
 

1. Godkendelse af dagsorden: 

Godkendt 

2. Godkendelse af referat af møde den9.05. 2016: 

Godkendt 

3. Orientering fra Lejre kommune: 

Fælles centerrådsmøde 2017:  

Aftalt til 14/6-2017, fra kl 10-13. Mødet afholdes på Lejrevej 15 A 

      Køreundervisning:  

     Der har været rigtig god respons på det tidligere afholdte kursus. Solveig 

kontakter Tom Jensen for gentagelse af kurset i april/ maj 2017. Kurserne betales 

over driftsmidlerne 

      Høringssvar til budgettet 

Formændene og Solveig mødes i høringsperioden og skriver høringssvar. Forslag 

til dato: mandag d. 12/9, kl. 11.30-122.30 på Lejrevej 15 A. 



Fritagelse for Digital Post: 

Senest D. 1/11-2016 skal de borgere, der er fritaget for Digital Post, ansøge om 

en forlængelse. Mailen vedr. dette, sendt fra Boger Service, sendes til 

koordinationsudvalget, formændene for Ældre Sagens afdelinger i Lejre og de 

forebyggende medarbejdere. 

Diverse foldere: 

Den lille folder, der er flere år gammel, smides ud. Vi har både et rigtigt godt 

årsprogram samt den nye, reklamefinansierede, pjece, samt husregler for brug af 

de enkelte huse. 

Østergaard har lige fået udarbejdet en ny folder med regler for brug af huset 

m.m.. Denne skabelon kan anvendes i Lejre Øst og Hvalsø, hvis det ønskes. 

 

 

4. Orientering fra aktivitetscentrene 

Hvalsø: 

Forretningsorden for centerrådet er færdigt og kan bruges af de 2 andre 

centerråd, hvis de ønsker det (er fremsendt på mail) 

Nøgleregulativet er tilrettet 

Der starter ny aktivitet: yoga 



Der afholdes møde med alle formænd for foreningerne i oktober, hvor et af 

hovedpunkter vil være at få de mange foreninger til at skrive i husets bog, til 

dokumentation af hvor mange brugere der kommer i huset  

Lejre Øst: 

Centerrådet har mistet 2 medlemmer i 2016:  Vibeke Tøttrup og Ina Jensen 

Ina har været involveret i mange forskellige opgaver og udvalg, bl. a. har hun 

været sekretær i Koordinationsudvalget. Der skal findes en ny sekretær blandt 

medlemmerne i de 3 Centerråd. Solveig kontakter et centerrådsmedlem for 

denne opgave. Dette er gjort og vedkommende vil have betænkningstid. 

Der er kommet nye frivillige 2 dage om ugen i motionscenteret i Nødager. 

Der kommer fortsat vand ind i EDB rummet på Lejrevej, når der er kraftig 

regn. Dette er tidligere meldt til Center for Ejendomme. 

Østergaard: 

Der har været stille i sommeren, men nu starter det hele op. 

Ny aktivitet: pileflet. 

Der foretages Bruger undersøgelse blandt husets brugere, med hensyn til 

hvilke aktiviteter, man fortsat ønsker og mulighed for at skrive forslag til nye 

aktiviteter. 

Det har været en god ide med at skrive på bagsiden af årsprogrammet at nye 

interesserede kan henvende sig for en rundvisning 



Herefter en generel drøftelse af hvordan vi kan få nye brugere til at komme og 

benytte de mange tilbud, der er rundt om på aktivitetscentrene. 

 

5. Fælles økonomi: 

Budgettet ser fint ud. Der er fortsat udgiftsstop på kommunens budgetter 

resten af 2016. 

6. Eventuelt 

Hvalsø ønsker et punkt til næste møde omhandlende principperne omkring 

indlæg m.m. i årsprogrammet. 

7. Næste møde: 

 7.november 2016, kl. 9.00-11.00 på Østergaard 

Referent: Solveig Hitz 

 

 

 

 
 


