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Koordinationsudvalg for aktivitetscentrene i Lejre 

 

Referat fra møde mandag den 30.04.2018 kl. 12.30, Østergaard, Ll. Karleby 

 

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

Ragnhild Hansen, Anelise Quieser og Solveig Hitz. 

 

1. Godkendelse af dagsorden.  Godkendt. 

2. Godkendelse af referat af møde den 05.02.2018. Referatet godkendt. 

3. Orientering fra Lejre kommune.  

 a. Hørekonsulenten kommer i Nødager og Østergade en gang om måneden i maj og 

juni måned. 

 b. Indkomne forslag til ændring af vedtægterne. Jfr. under pkt. 4 blev punktet udskudt 

til næste møde. 

 c. Mailadressen: mail@aktivitetscentre.dk fjernes fra hjemmesiden, da den ikke skal 

bruges mere. 

 d. Ældrerådet ønsker at se alle aktivitetscentrene. Der vil blive aftalt et møde i 

efteråret, hvor hvert center senest den 03.09.2018 vil komme med et oplæg til 

besøget. 

 e. Solveig orienterede om Senior Net. Det er svært at rekruttere det ønskede antal 

borgere på 20-24 personer i kommunen. 

 f. Der er kommet et tilbud om temaforedrag om ældre og alkohol. Umiddelbart 

ønskede ingen at gøre brug af tilbuddet. 

 g. Der er kommet tilbud om et foredrag om magnetsmykker. 

 h. Husk at det er den 08.05.2018 der holdes aktiv sundhedsdag i Hvalsø Hallen. 

 i. Fællesmøde for alle centerråd den 18.06.2018 kl. 10-13.00. 

 j. Frist for indlæg til Bladudvalget er den 01.05.2018 og det går i trykken 21.05.2018. 

 k. 08.11.2018 afholdes brunch for alle frivillige ved aktivitetscentrene i Karleby 

Forsamlingshus. 

4. Orientering fra aktivitetscentrene. 

 Hvalsø: Der var et godt fremmøde til Årsmødet, og der var skriftlig afstemning til valg 

af bestyrelse og suppleanter. Der var uenighed om, hvorledes valgproceduren var i 

forhold til vedtægterne. Dansk Flygtningehjælp frivillige i Lejre kommune har haft 

rådgivning hver anden torsdag, men ønsker at stoppe, idet der ikke har været nogen 
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fremmødt de sidste 3 gange. Yogaholdet stopper, idet instruktøren ikke ønsker at 

fortsætte. 

 Østergaard: Der mødte kun 2 personer udover centerrådet. Så årsmødet blev 

kortvarigt. Der er planlagt 2 fester og 6 nye arrangementer, herunder Fangekoret, 

modeopvisning og Dorte Sko. Endvidere er der et Medie, som holder møde i huset. 

 Lejre Øst: Der var også et godt fremmøde til Årsmødet, som forløb rimelig fredeligt. 

Der blev valgt 2 yderligere medlemmer til Centerrådet. Bent efterlyser referat fra 

årsmøderne for de 2 andre Centerråd på hjemmesiden. På årsmødet var der forslag 

til ændring af vedtægterne. Taget er utæt og den ny opvaskemaskine fungerer ikke. 

5. Fælles økonomi.  

 Solveig orienterede om økonomien. 

6. Eventuelt.  

 Ragnhild oplyste, at en privat gruppe starter til slægtsforskning i september.  

 Henry Andersen, Hvalsø Aktivitetscenter og Lona Nielson, Østergaard 

Aktivitetscenter er begge stoppet efter årsmøderne efter eget valg. 

 Hvalsø Kulturnat er den 07.09.2018. 

7. Næste møde.  

 03.09.2018 kl. 09.00-11.00.  

 De følgende møder er aftalt til 05.11.2018 kl.9.00 og den 28.01.2019 kl. 9.00. 

 

 

 

Referent: Ida Hansen 


