
Koordinationsudvalg for aktivitetscentrene i Lejre 
Møde den 17.august 2015 på Østergaard. 

 

Til stede: Lona Nilssson, Birgit Cady Larsen, Ragnhild Hansen, Henry Andersen, John Nielsen, 

Bent Sørensen, Solveig Hitz, Ina Jensen. 

 

R E F E R A T 

1. Dagsorden godkendt. 

2. Referat fra møde den 4.maj 2015 godkendt. 

3. Orientering fra Lejr Kommune: Der afholdes brunch for frivillige i Karleby Forsamlingshus 

den 12.november 2015 kl. 9.30 – 11.30. 

Lone Feddersen går på pension. Ny direktør for  Center for velfærd og omsorg bliver 

Henrik Nielsen. Der skal laves et program for rundvisning i aktivitetscentrene for den nye 

leder. Spiseklubben i Nødager, Gevninge kunne være et emne. 

Regnskab over fælles økonomi omdelt. Forbrugs% er 45.5. 

Akustik i Østergade, Hvalsø skal der gøres noget ved – der skal råd og vejledning til 

hvordan man bedst løser dette. Der skal også investeres i møbler og andet til Østergade. 

Notat om organisering af Lejr Kommunes aktivitetscentre skal drøftes i centerrådene og 

derefter i koordinationsudvalget. 

Det ser ud som om der ikke bliver besparelser på budgettet for aktivitetscentrene. 

4. Orientering fra aktivitetscentrene: Forslag til brugerbetaling på Østergaard samt aktive 

udvalg på ”Aktiv Center Østergaard” blev drøftet og godkendt. Brugerbetaling så ens som 

muligt på de 3 aktivitetscentre. 

Lona orienterede om at Sjov Senior Motion har 15 års jubilæum. 

Digitaliseringsgruppens arbejdsopgaver blev drøftet. 

Lejre: Sommeren brugt på renovering af Lejrevej 15 – maling, rengøring m.m. 

Hvalsø: Stadig gang i byggeriet.  

Kulturnat sidste fredag i august – åbent hus i Østergade. 

5. De reviderede vedtægter og arbejdsopgaver for centerrådene gennemgået og godkendt. 

Skal senere til godkendelse i kommunalbestyrelsen. 

6. Der er stemning for et møde for alle medlemmer af de 3 centerråd der afholdes mandag 

den 13.juni 2016 kl. 10 – 13 i Østergade, Hvalsø. 

7. Notat af 12.april2013: Notat gennemgås den 19.oktober 2015 kl. 9.00 til 11.00 på 

Østergaard. Gete deltager i dette møde. 

8. Fælles økonomi: Drøftet under punkt 3. 

9. Eventuelt: Frivillig fredag den 25.september 2015 på Sonnerupgaard. 

10. Nye mødedatoer: 9.november 2015 kl. 9.00 på Østergård samt 1.februar 2016 kl. 9.00 

samme sted. 

ref. Ina Jensen 


