
 

 

Lejre Kommunes koordinationsudvalg 

 

Referat fra møde i Koordinationsudvalget onsdag d. 12. maj 2021, kl. 

12- 15.  

 

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:  

 

Dagsorden:  

 

Valg af referent: Solveig HI 

 

Godkendelse af referat fra sidste møde d.7. december 2021: 

Godkendt   

 

Godkendelse af Dagsorden:  

Godkendt 

 

Orientering fra Lejre Kommune/ v. Solveig H. 

 

• Corona-status: 

Generel opfølgning på anbefalinger, love og diverse 

værnemidler. : 

Der skal fortsat være fokus på : 

• Afstand 

• Håndhygiejne 

• Udluftning  

• Rengøring  

 

Forsamlingsforbud:  

Vi følger de nationale retningslinjer omkring antal indendørs og 

udendørs  

 

Test og vaccination : 

Lejre Kommune 

Møllebjergvej 4 

4330 Hvalsø 
T 4646 4646 

F 4646 4615 

H www.lejre.dk 
 

Solveig Hitz 

D 6010 0475 
E sohi@lejre.dk  

 

Dato: 12.. maj 2021 

J.nr.:  



 

 

 

 

Side 2 af 4 

Selv om mange af brugeren på aktivitetscentrene er 

færdigvaccinerede, betyder det stadig at vi skal overholde de 

gældende retningslinjer: 

• Afstand:; helst 2 meter om muligt ellers altid en meter. Undgå 

håndtryk, kys og kram 

• Hvis du har symptomer, så bliv hjemme. 

• Luft ud og skab gennemtræk og undgå at være for mange sammen 

• Host og nys i ærmet 

• Husk at vaske hænder tit eller brug håndsprit 

• Gør rent. 

• Brug mundbind  

 

Husk: Man kan godt blive smittet med Covid 19 
selvom man er vaccineret. Man kan også bringe 
smitten videre 
 
  

 

• Genåbning 

Plan for møder i de enkelte Centerråd :  

• Der er planlagt centerrådsmøder i slutningen af maj måned  

• Der er lige nu kun åbnet for indendørsidrætsaktiviteter på 

aktivitetscentrene, alle andre aktiviteter må afvente næste step i 

genåbningsplanen 

• Vi følger den nationale handlingsplan om genåbning og håber at kunne 

åbne for indendørs aktiviteter fra d. 21. maj, men dette er fuldstændig 

afhængig af udviklingen i samfundet og smittetrykket.  

 

Hvad gør vi med bruger betaling i 2021/2022?: 

• Dette punkt drøftes på det førstkommende centerrådsmøde i de 3 

områder. 

 

 

• Facebook? 

Østergaards Facebook side bliver brugt og set af mange. Vil Hvalsø og 

Lejre Øst være interesserede i at Jeres områder kommer ind og vi så 

døber siden om til”” Aktivitetscentrene i Lejre Kommune””? : 

• Ja til dette forslag. Solveig kontakter Mogens Neumann for 

navneændring og alle bedes formidle bredt ud om det også er en 

informationskanal 

 

• Organisationsjustering 2020-2021: 
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Kort orientering om tiltrådte ledere på plejecentrene og ny leder i 

visitation, der er fratrådt og der afventes ny ansættelse i denne stilling 

Ny Centerchef: Mette Molin er tiltrådt pr. 1. maj 2021. Mette vil gerne 

deltage i et af de kommende Koordinationsudvalgsmøder  

 

• Økonomi: 

Regnskab fremsendes sammen med dagsorden  

Meget lav forbrugsprocent. 

• Hvis der er behov for forbedringer eller nye tiltag, bringes det ind på 

de næste møder  

 

• Røgfri Fremtid:  

 

Der er nu opsat skilte på alle 5 aktivitetscentre. Der er bestilt 

yderligeres skilte som I får med hjem efter mødet til opsætning på 

jeres huse   

• Ved behov for hjælp til opsætning, kontaktes kommunens nyttejob 

koordinator for bistand  

           

 

• Brunch:  

Karleby Forsamlingshus er booket til både onsdag d. 3. november og 

torsdag d. 4. november, kl. 9.30-11.30 og så må vi se hvad vi må til 

den tid 

 

• Årsprogram:  

Kort status : 

• Indlæggene er ved at være færdige. 

• Claus Carmel er indtrådt i Bladudvalget . 

• Nyt møde i Bladudvalget i uge 20,. Der kommer navn og adresse på 

årsprogrammerne og vi regner med at vi kan dele ud som vi har gjort 

tidligere.  

 

• Juleaften 2021:  

Opfordring til alle tre områder om at forsøge at finde nye frivillige, da 

der ikke er så mange tilbage og tilbuddet jo rækker ud til alle borgere i 

Lejre Kommune  

 

• Klimauge fra 11. september til 18. september 202: 

• Kort orientering og afklaring af hvad aktivitetscentrene kan byde ind 

med  

• Dette emne skal på dagsordenen på det næste centerrådsmøde i d e 3 

områder  
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Nyt fra Områderne: 

 

• Lejre Øst:  

• Intet nyt, afventer mere genåbning 

 

• Bramsnæs:  

• Intet nyt, afventer genåbning 

• Østergaard har arvet en samling malerier fra en lokal kunstner. Disse 

malerier bliver hængt op i den store sal som en permanent udstilling ’ 

• Arbejder med modernisering af de aktiviteter der er på Østergaard. 

 

• Hvalsø:  

• Intet nyt, afventer genåbning. Østergade er lige gravet op i forbindelse 

med anlæggelse af fjernvarmerør, arbejdet forventet af sluttet i denne 

uge. 

 

Eventuelt:  

Intet  

 

Næste møder: 

Mandag d. 21. juni, kl. 9. på Østergaard.  

 

 

Solveig Hitz, Leder af 

aktivitetscentrene 

 

 

 


