
 

 

Lejre Kommunes koordinationsudvalg 
 
Referat fra møde i Koordinationsudvalget mandag d. 14. september 
2020, kl. 10-12 
Mødet foregår på Østergaard, Karlebyvej 58, 4070 Kirke Hyllinge 
 
 
Indkaldte: 
Anelise Queiser, Birgit Cady, Claus Carmel, Ida Hansen, Ragnhild 
Hansen, fungerende formand i Lejre Øst, Kirsten Høiberg, fungerende 
næstformand i Lejre Øst  
 
Afbud: Kirsten Højberg 
 
Dagsorden: 
 
Godkendelse af dagsorden: godkendt 
 
Godkendelse af referat fra sidste møde, 18. maj 2020: godkendt 
 
 
Valg af referent: Solveig Hitz 
 
 
Orientering fra Lejre Kommune/ v. Solveig H. 
 

• Corona-status 
Erfaring fra den første tid efter genåbning: det har positivt at starte 
stille op i juni måned. Vi har haft mulighed for at prøve de nye forhold 
af i. 
Det besluttes at centerrådene opfordrer de enkelte holdledere/ 
tovholdere til at føre logbog over de deltagere, der møder op, så der 
nemt kan findes tilbage ved et eventuelt smitteudbrud.  Listen over 
deltagere slettes efter 4 uger  

• Forslag om aflysning af Brunch i november 2020 
Et enigt koordinationsudvalg støtter op om aflysning. Solveig aflyser 
Karleby forsamlingshus og sender aflysning til politikerne 

• Frivillig fredag er aflyst 
• Aktiv Sundhedsdag er aflyst 
• Organisationsjustering 2020-2021 

Dagcentrene tilknyttes plejecentrene 
Sundhedsrådgiverne tilknyttes afdeling Sundhed 
Genoptræning får selvstændig leder 
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Der ansættes en leder for hvert plejecenter 
Myndighedsfunktionen (visitationen) bliver leder for 
hjemmeplejegrupperne 
Hjemmesygeplejen får selvstændig leder 
 

          Solveig fortsætter som leder for aktivitetscentrene   
 
 

• Økonomi 
Overordnet er Lejre udfordret økonomisk. Vi ved endnu ikke om der 
skal laves besparelsesforslag. Hvis dette sker, vil aktivitetscentrene 
igen være i spil, da det er en ””kan”” opgave. 
 

• Hvordan går det generelt 
Vi bliver røgfri kommune fra 1-1-21. Det betyder vi skal have fjernet 
askebægre og informeret ud i alle dele af aktivitetscentrene 

 
 

 
Nyt fra Områderne: 
 

• Lejre Øst:  
Motionslokalet i Nødager er startet 7. september, med ændrede 
åbningstider, så der er flere timer at træne i. Lige nu er der ikke så 
mange der kommer. Løsningen evalueres efter efterårsferie. 
Holdene starter op fra nu 
 

• Bramsnæs:  
Gule ærter, julemarked og julemarked er aflyst 
Udendørs loppemarked afholdes d. 3. oktober 
Nyt tiltag, ”Mormor Mad” genoptages  

 
• Hvalsø:  

Der er en del aflysninger af planlagte hold/ aktiviteter, men også 
opstart af 2 nye hold 
 
Næste møder: 
11/11-20, kl. 10 
1/2- 21, kl. 9 

 
Solveig Hitz, Leder af 
aktivitetscentrene 

 
 

 


