
 
 
Koordinationsudvalg for aktivitetscentrene i Lejre 
 
 
Referat fra møde mandag den 9. november 2015 Kl. 09.00 
Østergaard Ll. Karleby 
Afbud: Lona Nielsson, Ina Jensen 
 
 

1. Godkendelse af dagsorden:  

Godkendt 

2. Godkendelse af referat af møde den 17.august 2015 

Godkendt 

3. Orientering fra Lejre kommune 

Brunch d. 12/11: der er allerede mange tilmeldinger. Samme pris som sidste 

år. 

Åbning af det nybyggede motionscenter i Hvalsø er planlagt til 20/11. Alle er 

velkomne. 

Budgettet for 2016 er vedtaget. Der er afsat 4 mill. Kr. til CVO. Midlerne vil 

blive anvendt til videreførsel af de fleste projekter, der indtil nu har været 

under Ældre Milliarden 

Introduktion af Direktør Henrik Nielsen og det samlede SSÆ udvalg. 

Programmet er følgende: 



Opsamling af udvalg og direktør ved Allerslev rådhus, kl. 10.30. Tranport i 

Lejre bussen. Fører Anton. Ankomst til Nødager 30, kl. 10.40. Udvalget og 

direktør møder de mange fremmødte borgere og har også mulighed for at 

tale med en forebyggende medarbejder og aktivitetsmedarbejder. Ca. 11.30 

tranport fra Nødager til Østergaard i Karleby. Koordinationsudvalget er vært 

ved en frokost, fortæller om de mange aktiviteter, der foregår de 5 

forskellige steder og der vises rundt på stedet. Solveig bestiller frokost og 

lokale. 

12.40: Afrunding og transport til Allerslev Rådhus. 

 

 

4. Orientering fra aktivitetscentrene 

      Hvalsø: John Nielsen er fratrådt som formand. Birthe Svendsen er ny formand.    

Kjeld Andersen, tidl. Suppleant er indtrådt som medlem og næstformand. 

Der er mange aktiviteter i forbindelse med åbningen af det nye motionslokale. 

Lejre Øst: Der er stadig ikke slået græs på Lejrevej 15 A. Hækken er blevet klippet. 

Der resterer stadig arbejde efter indbruddet. Solveig rykker for begge dele i Center 

for ejendomme. Der er ved at blive etableret handicappladser. 

Østergaard: Også her er der blevet mærket op til autoriserede handicap 

parkeringspladser og opmærkning til busserne 



5. Gennemgang af notat af 12. april 2011 med henblik på godkendelse 

Notatet har været drøftet på alle 3 centerrådsmøder og i dag er notatet 

gennemgået med de forskellige rettelser. Solveig og Gete laver politisk sag for 

godkendelse af det reviderede notat. Koordinationsudvalget er orienteret om 

den proces der arbejdes med fra centralt hold. Vedr. et service katalog over 

de kommunale bygninger og deres snavendelse. Denne information er 

inddraget i gennemgangen af forslag til nyt politisk notat om organiseringen 

af aktivitetscentrene 

6. Fælles økonomi 

Pr. 31-10-2015 er der en forbrugsprocent på ca. 60 %. Der mangler dog stadig 

nogle store poster: Brunch, akustikdæmpende foranstaltninger i Østergade 

samt opgradering af net forbindelse i Nødager i forbindelse m. at der nu er 

flere kommunale personer, der skal kunne arbejde i Nødager. 

Der disponeres med udgifter til etablering af de nye lokaler i Østergade. 

7. Eventuelt 

8. Næste møde 1. februar 2016 og 9.maj 2016. begge gange kl. 9-11 på 

Østergaard. 

 

 
 


