Lejre Kommunes koordinationsudvalg
Referat fra møde i Koordinationsudvalget mandag den 7. december 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 Høiberg.
Valg af referent: Ida Hansen.
Godkendelse af dagsorden: Godkendt.
Godkendelse af sidste referat fra 11. november 2020.
Orientering fra Lejre Kommune /v. Solveig H.

•

Corona-status:
Vi afventer resultatet fra pressemødet senere på dagen, som formentlig indebærer
skærpede restriktioner.
Der oprettes 2 lokale teststationer i Lejre Kommune, én i Kirke Hyllinge ved Hallen
og én i Hvalsø Hallen i Borgerstuen.
Vi afventer stadig nyt omkring vaccinationsprogrammet.
Kommunen får mange spørgsmål om visirer og værnemidler. Personalet i
Sundhedsområdet bruger værnemidler fra KVIK, der er kommunernes centrale
værnemiddelcentral.

•

Organisationsjustering 2020-2021:
Justeringen følger planen.

•

Økonomi:
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Økonomien ser god ud. Installationen af nyt internet på Østergaard bliver udført i
2021 og betales af driften.
•

Røgfri Fremtid:
Der er sat skilte op ved alle indgangsdøre i Aktivitetscentrene ”Tak fordi du ikke ryger
her”. Men det er ikke nok. Der skal også skiltes med, at rygning er forbudt. Endvidere
mangler der oplysning om, at rygning udendørs også er forbudt på matriklen, der
tilhører Aktivitetscentrene. De nuværende askebægre vil blive fjernet. Medlemmer af
centerrådet er ansvarlig for at påtale eventuelle brud på reglerne og henvise til
område uden for matriklen.

•

Nyt fra Områderne:
Lejre Øst: Det kører, som det nu kan efter de nuværende omstændigheder.
Bramsnæs: Der kommer næsten ingen i huset. Yoga fortsætter med få deltagere ad
gangen. Der er blevet pyntet op.

•

Hvalsø: Det er aftalt, at de faste bruger af EDB-lokalet, fra 1.1.2021 indsætter bruger

•

Eventuelt: Den ny belysning i Hvalsø er ikke på budgettet i år.

•

Næste møde: 1. februar 2021, kl. 9-11 på Østergaard.

betalingen halvårs vis på centerrådets bankkonto. Der bliver p.g.a. corvid-19 restriktioner
ikke opsat juletræ i salen i år.
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