Lejre Kommunes koordinationsudvalg

Referat fra møde i Koordinationsudvalget mandag d. 10. februar 2020, kl. 9-11 på Østergaard,
Indkaldte:
Anelise Queiser, Birgit Cady, Claus Carmel, Ida Hansen, Ragnhild Hansen,
fungerende formand i Lejre Øst, Kirsten Høiberg, fungerende næstformand i
Lejre Øst
Dagsorden:

Lejre Kommune
Møllebjergvej 4
4330 Hvalsø
T 4646 4646
F 4646 4615
H www.lejre.dk

Præsentation: Præsentation af udvalgets medlemmer, Velkommen til Kirsten
Høiberg

Solveig Hitz
D 6010 0475
E sohi@lejre.dk

Valg af referent: Solveig Hitz

Dato: 10. februar 2020
J.nr.:

Godkendelse af Dagsorden: Godkendt
Godkendelse af referat fra sidste møde i Koordinationsudvalget:
Nyt fra Lejre Kommune V. Solveig Hitz
• Rygepolitik, høringssvaret skal afgives senest 14. marts: Solveig gennemgik materialet og
udarbejder et forslag til høringssvar. Koordinationsudvalget mener overordnet at der skal være
ens retningslinjer for alle ansatte og brugere i hele Lejre Kommune
• Økonomi, Aktivitetscentrene og Lejre Kommune. Aktivitetscentrene går ud med at et mindre
forbrug. Vi får overført 10 % af mindre forbruget. Lejre Kommunes økonomi er under pres og vi
skal ydermere stige i udligningsbidrag. Der er ingen tvivl om at det kommer til at betyde at vi
igen skal se på mulige besparelser og effektiviseringer.
• Generel orientering: Direktør Henrik Nielsen er fratrådt og lige nu ved vi ikke hvad der kommer
til at ske,. Der bliver formentligt opslået ny direktørstilling i foråret.
• Bladudvalget: Der er kommet 2 nye medlemmer fra Hvalsø området og vi mødes i uge 8 og
ligger plan for sæson 20/21. Ældre Rådet vil gerne have lov til at ligge deres informationsfolder
ind i programmerne. Ældre Rådet vil gerne komme og være med i arbejdet.
• Afrika i Lejre: Materialet er udsendt i morges så vi tager kun en overordnet drøftelse. Ragnhild,
Claus, Anelise og Solveig holder møde m. initiativtagerne inden udgangen af februar.
• Aktiv Sundhedsdag 2020: Igen i år afholdes Sundhedsdag. I år er det d, 8. september i Hallerne
i Hvalsø. Mere om det på det næste møde
• Fællesmøde for alle tre centerråd: Tirsdag d. 16. juni, kl.10.30 -13 i Hvalsø, Østergade 1.

Nyt fra Områderne:
•

Lejre Øst:
Vi har mistet Bent Sørensen. Ragnhild er fungerende formand indtil årsmødet i april- Ragnhild
vil agitere for nye medlemmer til centerrådet på fælles tovholdermøde i næste måned.
Ragnhild har modtaget henvendelse fra Boblberg om at de gerne vil komme og fortælle om
Boblberg. Vi har talt om at det kunne være oplagt på det fælles møde de tre centerråd har i juni
måned

•

Bramsnæs:
Der er endelig kommet styr på bankkonto m.m.. Det har været en meget omstændig proces.
Der er nu mulighed for at betale med Mobil Pay. Der kommer nogle spændende foredrag i
foråret. Der har været afholdt nytårsfrokost med god deltagelse. Demonstration af
Magnetsmykker i februar med relativ god søgning.

•

Hvalsø:
Den kreative forening er stoppet ved årets udgang. I 2019 har der været ca. 14.000 brugere af
huset. Claus træder ud af centerrådet ved årsmødet, men vil gerne være med i WEB
mastergruppen og som reserve i bladudvalget. Som et nyt tiltag, er der dans i salen om
søndagen, ikke alle søndage.
Der bliver lagt nyt asfalt på P-pladsen i løbet af året. Der er fortsat problemer med filteret i
motionslokalet, Solveig følger op på dette.

Næste møde: 18. maj, kl. 9-11, på Østergaard
Eventuelt: Der er forventning om at når jeg sender mails m.m. til formændene fra centerrådene, skal
formændene sende videre til resten af rådene.
Der er behov for nye brugere af lydavisen-. På nuværende tidspunkt er der kun 19 modtagere af Lyd
Avisen og det er ved at være smertegrænsen for at fortsætte arbejdet. Birgit Cady opfordrer alle til at
søge efter nye brugere.
Venlig hilsen Solveig Hitz

