
 

 

Lejre Kommunes koordinationsudvalg 

 

Dagsorden til møde i Koordinationsudvalget onsdag d. 3. juni 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  

 

Afbud: Ida Hansen 

 

Dagsorden: 

 

Valg af referent: Solveig Hitz 

 

Godkendelse af Dagsorden: Godkendt 

 

Håndhygiejne, sæbe og håndsprit: 

Optælling af antal spritflasker der er behov for: 

• Antal flasker i Hvalsø: 18 stk. 

• Antal flasker på Lejrevej: 8 stk. 

• Antal flasker på Bognæsvej: 4 stk.  

• Antal flasker i Nødager: 12 stk. 

• Antal flasker på Østergaard: 18 stk. 

• Der skal være flydende håndsæbe til rådighed og der skal anvendes 

engangshåndklæder. 

 

Rengøring i de lokaler der bliver anvendt:  

• Samordnet Rengøring er adviseret om en gradvis åbning, dato endnu 

ikke kendt. 

• Efter hver aktivitet er det den ansvarlige for aktiviteten, der sikrer at 

der rengøres efter retningslinjerne. Der skal foreligge en instruks for 

hvilke områder og flader der skal rengøres. Vi får formentligt samme 

standard rengøringspakke som der er på Rådhusene, hvor instruksen 

også vil ligge. Solveig kontakter Samordnet Rengøring om dette. 

• (For hvert aktivitetscenter skal der udarbejdes instruks vedr. adgang 

til rengøringsmidler.) 
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Side 2 af 3 

Særlige forhold: 

• Tidskrift holdere og løse magasiner fjernes.  

• Gennemgang af de enkelte aktivitetscentre med henblik på at fjerne 

unødvendige materialer hvor mange kan komme til at røre ved, f.eks. 

sangbøger, bogreoler og andet. 

 

 

 

Opslag om forholdsregler 

• Plakat om forebyggelse af smittespredning på alle indgangsdøre/ 

hoveddøre  

• Plakat fra Sundhedsstyrelsen omkring at man skal blive hjemme hvis 

man er syg og gå hjem hvis man får det dårligt.  

• I hvert lokale skal der være et opslag om retningslinjer for brug af 

lokalet (Afstand, rengøring og adfærd) 

 

Antal kvadratmeter pr. deltager i lokalet: 

• 4 kvadratmeter pr. person i lokalet 

• Afstand mellem personerne skal være minimum 1 meter.  

• Ved aktiviteter med fysisk anstrengelse skal der være minimim 2 

meters afstand.(herunder hører også sang).  

• 2 meters afstand er også gældende til personer der er i øget risiko for 

at få et alvorligt forløb hvis de smittes med COVID-19. 

• Begræns ansigt til ansigt kontakt til under 15 minutter. Det anbefales 

at man ikke har ansigt til ansigt kontakt.  

 

Der skal laves beregning på kvadratmeter størrelsen i de lokaler vi 

kan stille til rådighed: 

• Center for Service og Ejendomme laver en udregning og ud fra dette 

skal der sættes skilte på alle døre om det maksimale antal personer, 

der må være i lokalet. Vi tager fortsat hensyn til forsamlingsforbuddet.  

• Vigtigt at tænke på om der er mange møbler i rummet, for så vil 

gulvpladsen hvor borgere og personale kan gå rundt være begrænset. 

 

Hvilke aktiviteter kan ikke starte ved åbning: 

• Idrætsaktiviteter, herunder dans og lavrespiratoriske 

bevægelsesaktiviteter som f. eks. yoga, Dart og tankesport (f. eks. 

brætspil) 

 

Kommunikationsplan: 

• Solveig fremlægger referatet fra Koordinationsudvalg mødet på næste 

Krisestabsmøde og herefter udarbejdes formidling sammen med 

Kommunens kommunikationskonsulent, Claes Amundsen 



 

 

 

 

Side 3 af 3 

 

De tre centerråd bliver indkaldt til orienteringsmøde på de enkelte 

aktivitetscentre, når der er en åbningsdato. 

 

Nyt fra Områderne: 

 

• Lejre Øst: Der indlægges Fibernet på Lejrevej 

 

• Bramsnæs: Intet nyt 

 

• Hvalsø: Intet nyt 

 

Næste møde: Solveig indkalder når vi har en åbningsdato. 

 

Eventuelt: Orientering om Årsprogram, plan og formidling. 

 

 

Solveig Hitz, Leder af 

aktivitetscentrene 

 

 

 


