
 

 

Lejre Kommunes koordinationsudvalg 
 
Referat fra møde i Koordinationsudvalget mandag d. 21. juni, 2021, kl. 
9-11.  
 
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: Birgit Cady 
 
Dagsorden:  
 
Valg af referent: Solveig H 
 
Godkendelse af referat fra sidste møde d.12. maj 2021: Godkendt  
 
Godkendelse af Dagsorden: Godkendt  
 
Orientering fra Lejre Kommune/ v. Solveig H. 
 

• Corona-status: 
Generel opfølgning på anbefalinger, love og diverse værnemidler.  
Der er fortsat krav om afstand, 4 kvdm. Ved fysisk udfoldelse, 2 kvdm. 
Ved siddende møder. Alle skal fortsat huske den gode håndhygiejne, 
rengøring af kontaktflader, udluftning og blive hjemme hvis man er 
syg. 

 
• Facebook? 

Der er lagt information ud om ferielukning på Østergaard, de to andre 
områder vælger selv hvilken information de vil have på omkring 
ferieperioden 

 
• Økonomi: 

Der sendes ikke regnskab, da der ikke er sket større bevægelser. Der 
er fortsat meget lav forbrugsprocent. Koordinationsudvalget har sendt 
høringsbrev vedr. Budget 2022-2025, hvor der ikke er ønsker til de 
kommende års budgetter. 
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• Årsprogram:  
Programmerne ankom som planlagt og er fordelt ud på de tre 
områder. 
Der kommer en kort notits i Lejre Lokal Avis i denne uge (uge 25) om 
at programmerne er klar til afhentning med navne og adresser på. På 
grund af persondataforordningen har det ikke været muligt at trække 
information på alle folkepensionister. I stedet er der trukket 
oplysninger om alle, der er fyldt 65 d. 31. maj 2021. Det er der også 
informeret om på forsiden af årsprogrammet. 
Der bliver endvidere en kort notits om at Aktivitetscentrene igen er 
åbne og alle er meget velkomne, da vi har hørt fra flere at ikke alle 
ved at der igen er åbent, trods information på Facebook og 
hjemmesiden. 
 
 

• 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. Gennem de seneste år har det været en kommunalt 
ansat, der har stået for alt det praktiske, men medarbejderen går på 
efterløn i efteråret og derfor står vi i en ny situation. Alle går i 
tænkeboks omkring hvordan vi kan organisere de praktiske opgaver 
omkring juleaften, der er for alle borgere i Lejre Kommune 
 

• Klimauge fra 11. september til 18. september 2021 
Det enkelte Centerråd ser på mulige aktiviteter i denne uge, det kan 
f.eks. være bæredygtig mad, Repair Cafe m.m. Der kommer meget 
mere information om denne klimauge efter sommerferien  

 
• Sommerferie status 

Østergaard er helt lukket i uge 30 og 31 
I Hvalsø og Lejre Øst er husene åbne for de aktiviteter, der ønsker at 
fortsætte hen over sommeren.  
 

 
Nyt fra Områderne: 
 

• Lejre Øst:  
De tidligere aktiviteter fra før Corona er i gang igen.  
Der er fortsat Kviktest i Nødager, vi håber på at dette kan reduceres 
hen over sommeren, så borgerne igen kan benytte den store sal til 
deres aktiviteter. Som udviklingen i Corona situationen er lige nu, ser 
det ud til at kunne ske i løbet af sommeren?? 



 
 
 
 

Side 3 af 3 

 
 

• Bramsnæs:  
De aktiviteter, der var inden Corona, er igen i gang og det ser ud som 
om der kommer gang ide tidligere aktiviteter igen  

 
• Hvalsø:  

Motion, Humørklub og Bridge er startet. Huset er ikke lukket, men 
åben for de hold, der ønsker at benytte lokalerne.  
 

Eventuelt:  
Kort orientering om undervisning i MinID ved Ældre Sagen i Bramsnæs. Alle 
har fået opslag med hjem til den enkelte huse 
 
Der har tidligere været afholdt fællesmøde med de tre Centerråd. Dette 
venter vi med til juni 2022. 
 
Valgperioder for de enkelte centerrådsmedlemmer:  De personer, der var på 
valg i 2020, vil være på valg i 2022 
 
Ældre Rådet i Lejre afholder valg samtidig med afholdelse af valg til 
kommunalbestyrelsen. Ældre Rådet efterlyser interesserede, der ønsker at 
være valgtilforordnende  
 
 
 
Næste møder:  
13. september, kl. 9-11 
6. december, kl. 9-11 
 
Solveig Hitz, Leder af 
Aktivitetscentrene 

 
 

 


