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Koordinationsudvalg for aktivitetscentrene i Lejre 

 

Referat fra møde mandag den 05.02.2018 kl. 9.00, Østergaard, Ll. Karleby 

 

Til stede var Birgit Cady Larsen, Bent Wally Sørensen, Claus Carmel, Kjeld Andersen, 

Lona Nielson, Ragnhild Hansen og Solveig Hitz. 

 

1. Godkendelse af dagsorden.  Godkendt. 

2. Godkendelse af referat af møde den 20.11.2017. Bent ønsker gerne påført, hvem 

der er referent. 

3. Orientering fra Lejre kommune.  

 a. Brochuren Op på hesten henvender sig til folk med kroniske sygdomme og 

pårørende. Der afholdes kursus 2 gange om året, som er gratis. 

 b. De 3 webmastere har afholdt møde med en professional webmaster, Theis, om 

hjemmesiden. På sigt vil hjemmesiden fremtræde mere ensartet i forhold til 

centrene. Formændene for Centerrådene sender materialet til webmasteren i 

pågældende område. Der er mulighed for løbende at få bistand fra Theis. 

 c. Der er ministerbesøg den 09.02.2018 mellem 11 og 12. Solveig gennemgik 

programmet for besøget. 

 d. Der er nu ansat gruppeledere til plejecentrene på Bøgebakken og i Hvalsø. 

 e. Rasmus Dam Knudsen fra Senior Net har fået oplyst, at der indtil nu er 6 

personer, der ønsker at deltage. Senior Net må selv prøve at finde yderligere 

interesserede. 

 f. Lejre Kommune har aftalt at deltage i samarbejdet med DGI om et arrangement 

om aktiv sundhed for de ældre der holdes i Hvalsø Hallen den 08.05.2018 kl. 10-

16. Yderligere orientering vil komme. 

4. Orientering fra aktivitetscentrene. 

 Hvalsø: Biblioteket vil på opfordring af brugerne gerne afholde yderligere kurser om 

erindringsværksted. Årsregnskabet balancerer, selvom der har været den store udgift 

til opvaskemaskinen. Hidtil har der været opsplitning af indtægterne mellem it-

gruppen og de øvrige indtægter, men dette forhold ønsker man at ændre til en fælles 

kasse.  

 Østergaard: Julemarkedet gik godt med mange frivillige. Der forelå endnu ikke et 

regnskab for arrangementet. Både julebanko og julefrokosten gik godt. 

Arbejdstilsynet har aflagt besøg, og der er fundet skimmelsvamp, så man er i gang 
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med at renovere de udsatte steder. Man vil prøve at flytte sammenkomsterne fra 

fredag til lørdag i håb om at få flere deltagere. Lyngby Koret har fået lov til at øve på 

Østergaard.  

 På næste møde bør der være et tema om drøftelse af nye aktiviteter. 

 Lejre Øst: Slægtsforskning er også her populært. Der afholdes kursus hver anden 

onsdag i 3 timer. Nu er problemet med det forurenede vand endeligt løst. Det ser ud 

til, at man får lov til at beholde huset. Ældreklubben er begyndt en gang om måneden 

at lave mad og spise sammen. 

5. Fælles økonomi.  

 Regnskabet for Aktivitetscentrene pr. 31. december har været rundsendt og Solveig 

orienterede om økonomien. Bustaksterne stiger med 5 kr. fra den 01.07.2018 

6. Brugerbetaling.  

 Brugerbetalingen er fortsat 3 kr. pr. deltager i aktiviteterne. 

7. Eventuelt.  

 Der er fejl i nogle blade; manglende sider, men til gengæld dobbelt af andre sider. I 

kommende blade ønskes oplyst tidspunkter og klokkeslæt for afholdelse af 

kurser/arrangementer. 

8. Næste møde.  

 30.04.2018 kl. 12.30-14-30, hvor der skal planlægges møderække for resten af året. 

 

 

 

Referent: Ida Hansen 


