
Referat fra møde i Koordinationsudvalget mandag d. 3. september 2018,k kl. 9-11 

Afbud fra Ida Hansen (referent) 

Valg af referent: Solveig Hitz 

Godkendelse af dagsorden:  

Godkendt med følgende tilføjelser  

 Temadag DGI 

 Regler for ophængning af malerier på aktivitetscentrene 

 Frivillig Fredag 

 Høring af omprioriteringskatalog 

 Uddeling af kataloger 

 Henvendelse fra det voksenspecialiserede tilbud 

Godkendelse af referat fra 30. juni 2018: 

Godkendt 

 

Orientering fra Lejre Kommune 

Besøg af Ældrerådet mandag d. 10. september. 

Ældrerådet har ønsket at besøge aktivitetscentrene.  

Kl. 9, Hvalsø, Østergade 1, Centerrådet er vært med kaffe og brød og rundvisning i Østergadecenteret hvor 

Ældrerådet kan hilse på de grupper, der er i huset på det tidspunkt og høre om tilbuddene på stedet  

Ca. 10.30: Videre til Lejrevej 15 A, hvor centerrådsformand og eventuelt andre centerrådsmedlemmer tager 

i mod, viser rundt og fortæller om tilbuddene på Lejrevej 

Ca. 11.15: Videre til Nødager 30, Gevninge: Centerrådsformand og eventuelt andre centerrådsmedlemmer 

viser rundt, fortæller om tilbuddene og Anne Andersen, sundhedsrådgiver, fortæller fælles maddage hver. 

14. dage. 

Ca. 11.45: videre til Østergaard, Karlebyvej 58 Centerrådsformand og repræsentanter fra centerrådet i 

mod, viser rundt og Ældrerådet hilser på de brugere der er i huset og hører om tilbuddene. 

Vi slutter med frokost. Solveig har kontaktet Ældrerådet for færdiggørelse af program og aftalt at vi slutter 

rundvisningen med frokost på Østergaard. Besøget af sluttes senest kl. 14. 

Formanden for Ældrerådet giver besked til de øvrige medlemmer i Ældrerådet 

Indkomne forslag til revidering af vedtægter:  



Kjeld Andersen, WEB redaktør, sørger for at de vedtægter, der godkendt på SSÆ udvalget, kommer på 

hjemmesiden. 

Temadag DGI: 

D. 4. september afholder DGI en temadag om den demensvenlige forening. Vi møder demente alle steder 

og det er vigtigt for foreninger og andre grupper at få forståelse for sygdommen og hvordan vi kan 

medvirke til at de demente kan fortsætte i de tilbud, som de har kendt inden de blev syge. 

Regler for ophængning af malerier på Aktivitetscentrene: 

Østergaard har udarbejdet regler for udstilling af malerier. De 2 øvrige centerråd får reglerne til videre 

brug. 

Frivillig Fredag:  

Alle frivillige er velkomne på denne dag. Vi annoncerer bredt. 

Høring af Budget 2019 og omprioriteringskatalog: 

Koordinationsudvalget ser med stor bekymring på det udsendte omprioriteringskatalog. Der udarbejdes 

høringssvar særskilt. 

Uddeling af årsprogrammer 

Det fungerer fint med at programmerne kommer fra trykkeriet midt i juni.   

Lejre Øst deler ud i juli, der er fast gruppe af omdelere og det fungerer godt 

Hvalsø deler ud i juni og også her fungerer det godt 

På Østergaard har de sidste år haft problemer med at få omdelere nok. Vi forsøger at finde løsning på dette  

Henvendelse fra det voksenspecialiserede område:  

Koordinationsudvalget har modtaget henvendelse fra Michael Jørgensen, leder af de sociale tilbud, vedr. 

fremtidigt samarbejde mellem aktivitetscentrene og de sociale tilbud. Koordinationsudvalget ser positivt på 

henvendelsen og afventer henvendelse fra området, så vi kan sætte et godt samaarbejde i gang. 

Orientering fra Aktivitetscentrene: 

Lejre Øst:  

Der er stadig problemer med vand på Lejrevej. Solveig følger op på dette igen 

Der er problemer med parkeringspladserne omkring Lejrevej, andre end brugerne benytter p- pladserne. 

Der er generelt parkeringspladsmangel på alle offentlige steder. 

Ragnhild arbejder på at samle endnu en gruppe af interesserede i en litteraturgruppe 



Hvalsø 

Huset er ved at være i gang igen efter sommerferien. 

Der starter en ny kreativ gruppe på 1. sal. De øvrige brugere der anvender 1. salen har ryddet op så der 

bliver plads til den nye gruppe 

Den nye affaldssortering fungerer godt. Der er dog behov for større spande til Bioaffald. 

Østergaard 

Værkstedet skal renoveres så den gamle port erstattes med vindue. Dette betales af ØBS og Centerrådet. 

Der er rigtig mange, der benytter lokalet og der er venteliste til smykkeholdet. 

Fangekoret d. 22. august var en meget stor succes. Der var 110  til stede og alle var meget begejstrede. 

Dette var også et samarbejde mellem Centerrådet og ØBS 

Der afholdes tarteletfest i september. 

Arbejdstilsynet var her i 2017 og gav påbud på bl. a. fugtproblemer i blomsterkælderen. Dette er udbedret 

og der er blevet et fint klima i disse rum. Arbejdstilsynet kommer igen her i efteråret. 

Fælles Økonomi 

Budgettet overholdes 

Eventuelt: 

WEB redaktørerne ønsker meget at der vil komme nye kræfter til. Det er en meget vigtig opgave at 

opdatere og vedligeholde hjemmesiden. Hjemmesiden er lige blevet ”moderniseret” så den overholder 

persondataforordningen og er mere tidssvarende. Der har været over 18.000 besøgende på hjemmesiden i 

år. 

Vi har fået henvendelse fra en frivillig, der gerne vil oplære interesserede i vævning. Solveig har 

kontaktoplysningerne på vedkommende. 

Næste møde mandag d. 5.november, kl. 9-11 på Østergaard. 

 

 

 

 

 

 



 


