Referat fra Koordinationsudvalgs møde for Aktivitetscentrene mandag d. 9.
september 2019
1. Godkendelse af dagsorden: godkendt
2. Godkendelse af referat fra mødet 13. maj 2019: Godkendt

3. Orientering fra Lejre Kommune/ v. Solveig
Bladudvalgets situation:
Der mangler fortsat 2 medlemmer i Bladudvalget fra Hvalsø Der vil blive
arbejdet målrettet med at finde 2 personer i Hvalsø.
På Social-Sundhed- og Ældre udvalgsmøde (SSÆ) d. 4. september 2019 blev
sagen om fast tilskud til aktivitetscentrenes budget godkendt og det betyder
at Bladudvalget ikke mere skal søge § 18 midler, men udelukkende arbejde
med selve bladet. Det er alle meget tilfredse med.
Der blev afholdt evalueringsmøde i Bladudvalget d. 3. september. Der var stor
tilfredshed med selve bladet. Der var også tilfredshed med den sortering,
trykkeriet har gjort, men der var problemer med nogle af adresserne, der var
meget utydelige og på nogle af vejene var der blade uden navn og adresse.
Dette vil trykkeriet blive gjort opmærksom på ved næste bestilling.
Fællesmøde med de frivillige IT undervisere fra alle 3 områder:
Det er usikkert om der behov alle steder. Hvert område går ”Hjem” og
undersøger om der et behov.
Fælles møde med de 3 centerråd blev afholdt: 29. august
Koordinationsudvalget var meget tilfreds med mødet. Der var gode
informationer og efterfølgende en god dialog mellem de fremmødte. Vi
gentager dette møde til næste år i maj/juni måned.
Generel orientering om CVO:
Plejehjemsbyggeri:
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der opføres 24 boliger i Ammershøj med indflytning i 2020. Tegningerne over
det planlagte byggeriet var til gennemsyn i Koordinationsudvalget.. I Hvalsø
skal der opføres et helt nyt plejecenter. Placering er ikke planlagt.
Godkendelse af endeligt formålspapir:
Formålspapiret blev jo gennemgået og godkendt på fællesmødet i august med
alle 3 centerråd, men i dag har Koordinationsudvalget endelig godkendt.
Formålspapiret kommer på SSÆ udvalgsmøde i oktober måned.

4. Nyt fra Aktivitetscentrene:
Lejre Øst:
Sæsonen er lige startet. Der er udskiftet opvaskemaskine på Lejrevej 15 A.
Pris: 35.000 kroner.
Hvalsø:
Sæsonen er lige startet. På Kulturnatten fredag d. 6. september var der åbent
hus i Østergade. I år var Ældre Sagen også repræsenteret i selve huset. Der var
ikke så mange besøgende. Vi må se om vi kan finde på noget der kan få flere
interesserede til at komme til Østergade på Kulturnatten.
Der starter en ny gruppe i september om søndagen.
Østergaard:
Der blev afholdt Tartelet Festival i fredags d. 6. september. Der var ikke så
mange personer, men det var rigtigt hyggeligt, med god mad og fin musik.
Måske skal dette arrangement afholdes lidt senere, når sæsonen er rigtigt i
gang
5. Fælles økonomi:
Der er fortsat fin balance, men vi mangler at få flyttet de midler fra den
selvfinancierende konto i forbindelse med indbruddet på Østergaard. Ved
næste møde i Koordinationsudvalget i november har vi et mere retvisende
regnskab. Vi forventer at overholde budgettet.
6. Eventuelt:
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7. Næste møde: mandag d.18-11, kl. 9 på Østergaard
Referent: Solveig Hitz
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