
Koordinationsudvalg for aktivitetscentrene i Lejre 
Referat fra møde den 1.februar 2016 på Østergaard. 

Til stede: Lona Nielsson, Birgit Cady Larsen, Ragnhild Hansen, Henry Andersen, Birthe 

Svendsen, Solveig Hitz, Ina Jensen. Afbud: Bent Sørensen. 

 

1. Dagsorden godkendt. 

2. Referat fra møde den 9.nov. 2015 godkendt. 

3. Orientering fra Lejre Kommune:Fælles VEDTÆGTER til godkendelse på SSÆ d. 

1.februar 2016. Det reviderede notat kommer til politisk behandling i april. Den 

væsentligste rettelse er at husene ikke må benyttes til private fester.  I det nye 

bookingsystem EGON, hvor alle kommunens bygninger skal registreres, vil alle 

centrene stå som optaget alle hverdage fra kl. 8 – 18. 

Hjertestartere: Udvalget blev enige om hjertestarterne skal opsættes udenpå husene xå 

de er let tilgængelige. Alle startere er opdateret. 

Tilskud til Hvalsø senior og humørklub er forlænget til 2017. 

Den 19.nov.2015 var direktør Henrik Nielsen m.fl. på rundtur til centrene i 

kommunen. Delegationen gav udtryk for stor tilfredshed med det de oplevede. (Under 

besøget blev der set på opvaskemaskine i Nødager, der nok kunne trænge til at blive 

skiftet ud med en større maskine. Der kommer mange mennesker til spisning m.m. i 

disse lokaler). 

4. Orientering fra aktivitetscentrene: Hvalsø har haft indvielse af nye lokaler. Den 

opsatte akustik virker perfekt. Nyt alarmsystem indsat. Internet bør opgraderes. Vej 

og Park har set på opsætning af cykelstativer – sender tilbud til Solveig. Når de nye 

vedtægter skal trykkes, bør man udelade formændenes navne under centerrådene. 

Bramsnæs: Julemarked gik fint. Dog ikke så stort fremmøde som tidligere. Vil nok 

ændre datoen til næste år så det ikke falder sammen med andres julemarkeder. 

Nytårsfrokost ikke den store tilslutning men dem der deltog havde en god dag. 

Nyttejob brugt på Østergaard til oprydning m.m. Vej og Park har set på 

parkeringspladsen. 

Lejre: Der er etableret 2 stk. handicappladser på Lejreej. Ellers meget dårlige 

parkeringsforhold. Tagrender ødelagt har i vinter (Center for ejendomme). 

Slægtsforkning forsøgt oprettet – stor interesse – så måske starte hold til foråret. 

5. Fælles økonomi: Regnskab pr. 31.dec. 2015 omdelt og gennemgået. Restbeløb med 

overførselsadgang. Samme rådighedsbeløb i 2016.  

Marsellisborgkontrakt tages op til revision. 

Er der nogen der har nye initiativer. Forebyggende medarbejdere har succes med 

cafemøder/foredrag m.m. – ca. 30 fremmødte pr. gang. 

Værdighedspulje – værdighedspolitik – woorkshops – ældrerådet m.m. involveres. 

Nærmere herom kommer senere. 

6. Eventuelt 

7. Næste møde: 9.maj 2016 kl. 9 – 11 på Østergaard. 

 ref. Ina Jensen 


