
Koordinationsudvalg for aktivitetscentrene i Lejre 

Møde den 16.februar 2015 på Østergaard. 

Til stede: Annelise Q.Pedersen, Luna Nielsson, Bent Sørensen, Ragnhild Hansen, John Nielsen, 

Henry Andersen, Solveig Hitz, Gete Markussen, Ina Jensen. 

R E F E R A T 

1. Dagsorden godkendt. 

2. Referat fra møde den 10.november 2014 godkendt. 

3. Orientering fra Nyttejob koordinator Nils Dorph-Petersen: Nyttejobordningen trådte i 
kraft i 2013. Der er 6 – 8 ansat af gangen. 40 personer har været tilkryttet ordningen og 
heraf er l0 personer kommet i job. Ordningen tager sig af forskellige jobs som normalt 
udføres af frivillige, f.eks. oprensning af strand. Har man brug for hjælp kan man 
henvende sig til Nils på tlf. 24 92 88 89 eller mail: nidp@lejre.dk.  

4. Notat fra john Nielsen : Notatet anker over at der ikke leves op til gældende notat af 
12.april 2011 for ”Organisering af Kommunens Aktivitetscentre”  bl.a. bortfald af 
kommunalt tilskud til Hvalsø Seniorklub er der ikke blevet orienteret om i 
koordinationsudvalget. Gete M. påpegede at det alene er en kommunal beslutning. Vedr. 
spørgsmål om udfasning af  busdriften på Østergaard kontra indbøb af ny bus. Udvalget 
blev enige om at  her  burde der være indkaldt til ekstraordinært møde når man ændrer 
en beslutning fra den ene dag til den anden uden udvalgets viden. Endvidere ønskes der 
større overskuelighed omkring regnskabet for aktivitetscentrene. 
Det blev vedtaget at centerrådene gennemgår notat af 12.april 2013 – afsnit for afsnit - 
og derefter tages det op på næste udvalgsmøde. (Notatet skal være klar til aug/sep. 
2015). 

5. Orientering fra Lejre kommune: Udkast over regnskab vedr. aktivitetscentrene omdelt og 
kommenteret. Udvalget enedes om at gennemgå det i centerrådene og tage det op på 
næste møde i udvalget. 
Legat fra Lions til en bustur for brugere af aktivitetscentrene skal tilrettelægges. Udvalget 
beder Birgitte om at udarbejde 2 forslag. Egne busser kan evt. indgå i turen. 
Vedr. netværksudbygning er der indkommet tilbud fra JK-El.  Lejre Kommune betaler en 
del af udgifterne men specielle ønsker skal betales af egen kassebeholdning. 
Der var stor interesse for de afholdte IT-messer – Sucessen bør følges op. 
Tilbud om reklamefinansierede pjecer fremlagt – udvalget enedes om ikke at gøre brug 
heraf.  
”Cykling uden alder” – Cykel  anskaffet til Ammershøj og Hvalsø Plejecenter. Program er 
udarbejdet.  
Kursus: ”Styrk de gode historier og dit netværk” – invitation kommer senere. 
Kursus i Trafik har fået mange tilmeldinger i Lejre Øst og Østergård, 3 fra Hvalsø. 
Udvalget og Centerrådene opfordres til at udtænke nye tiltag. 

6. Orientering fra aktivitetscentrene: Forventningerne til hvordan vi orienterer hinanden 
drøftes på næste møde. 

7. Fælles økonomi: drøftet under punkt 5. 
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8. Eventuelt: Solveig holder ferie i tidsrummet 1. marts til 16.mart. Henvendelser i perioden 
kan ske til Gete Markussen. 

9. Næste møde: 4.maj 2015 kl. 9.00 på Østergaard. 
 
 
Ref. Ina Jensen 


