Lejre Kommunes koordinationsudvalg

Referat fra møde i Koordinationsudvalget mandag d. 18. maj 2020, kl.
9-11
Mødet foregår på Østergaard, Karlebyvej 58, 4070 Kirke Hyllinge
Mødet afvikles efter gældende regler, i forhold til Sundhedsstyrelsens
retningslinjer og anbefalinger.
Indkaldte:
Anelise Queiser, Birgit Cady, Claus Carmel, Ida Hansen, Ragnhild
Hansen, fungerende formand i Lejre Øst, Kirsten Høiberg, fungerende
næstformand i Lejre Øst
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Dagsorden:
Valg af referent: Solveig Hitz
Godkendelse af Dagsorden
Godkendelse af referat fra sidste møde i Koordinationsudvalget. 10. februar.
Godkendt
Nyt fra Lejre Kommune V. Solveig Hitz
•

Corona, konsekvenser og status. Dette emne kommer til at fylde en
stor del af mødet:
Vi begynder at få henvendelser om hvornår vi åbner. Det faste svar er
at vi afventer udmeldinger fra Centralt hold og når vi åbner, vil der
blive udarbejdet retningslinjer for antal deltagere/ hold samt
retningslinjer for rengøring. Der er også en del borgere, der lige nu
ikke tør forlade deres bolig. Vi følger udmeldingerne nøje og sikrer
ensartet udmeldinger til alle 5 aktivitetscentre.

•

Centerrådene fortsætter endnu en valgperiode. Der er politisk
opbakning til dette. Koordinationsudvalget bifalder denne beslutning.
Det planlagte fællesmøde i juni 2020 for alle 3 centerråd bliver udsat
til efteråret eller flyttes til foråret 2021

•

Økonomi, Aktivitetscentrene og Lejre Kommune:
Aktivitetscentrenes økonomi er i fin balance.
Lejre Kommunes økonomi er under pres og der skal fortsat være
maksimal tilbageholdenhed.

•

Generel orientering:
AFRIKA i Lejre: Udsat til 2021.
Frivillig Fredag: sidste i fredag i september: der planlægges fortsat at
afholde dette. Vi ved endnu ikke hvordan og hvor og om vi kan samle
så mange mennesker som vi plejer.

•

Bladudvalget:’
I 2019 blev der afsat midler til udgivelse af årsprogrammet på
Aktivitetscentrenes kommunale driftsbudget. Almindeligvis kommer
alle 5500 programmer til Østergaard, herefter foregår en grovsortering
og efterfølgende finsorteres i de enkelte områder. På grund af Corona
krisen kan den vanlige distributionsmetode ikke anbefales. På grund af
afstandsregler, smitterisiko, forsamlingsrestriktioner og øgede
hygiejniske retningslinjer har koordinationsudvalget i år besluttet at
alle årsprogrammer afleveres på Østergaard og fordeles til de 2 andre
områder. Programmerne vil komme uden navn og adresse.
Programmerne vil blive lagt i Aviskasser, udendørs på Nødager,
Lejrevej 15 A, Østergade og Østergaard, hvor borgerne så selv må
hente og gerne tage med til naboen på vejen. Det skal understreges at
det kun er i år vi vælger denne løsning.
I forbindelse med at programmerne kommer og bliver lagt ud i
Aviskasserne udendørs, vil der blive annonceret meget bredt; på
sociale medier, Hjemmeside og på diverse maillister samt med
pressemeddelelser i Lokalaviser og i Dagbladet.
Stor anerkendelse til Bladudvalget for det store arbejde I har udført,
på trods af Corona og isolation.

•

Bevæg Dig For Livet; orientering
Der er planlagt udviklingsdag d. 15. juni 2020, hvor der er behov for at
melde deltagere ind fra aktivitetscentrene, hvor vi skal arbejde med
det der lige nu virker, men også tænke ud af Boksen”.
Koordinationsudvalget har 1 uge til at spørge ud i netværket og melde
tilbage til Solveig

•

Forslag til organisationsjustering i CVO:
Der er fremlagt forslag til organisationsjustering i CVO. Forslaget er i
høring og skal politisk behandles i juni 2020

•

Aktiv Sundhedsdag september 2020:
Udsat til 2021 pga. Corona.
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Nyt fra Områderne:
•

Lejre Øst:
Afventer vilkår for åbning

•

Bramsnæs
Afventer vilkår for åbning
Ang. Lydavisen: Fortsætter med dette trods få brugere. Der skal
fortsat reklameres for dette gode tilbud.

•

Hvalsø:
Afventer vilkår for åbning
Skal i gang med det nye bookingsystem. Claus tager kontakt til Britta
og Ulla så alle får oplæring i systemet.

Næste møde:
Vi afventer udmeldinger fra Regeringen og sundhedsmyndighederne omkring
åbning. Vi planlæggers møde når vi ved noget mere.

Eventuelt

Venlig hilsen
Solveig Hitz, Leder af
aktivitetscentrene
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