
 

 

Lejre Kommunes koordinationsudvalg 
 
Referat fra møde i Koordinationsudvalget mandag d. 13. september 
2021, 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, Mary Søndergaard, 
fungerende næstformand i Lejre Øst  
 
Afbud: Birgit Cady 
 
Dagsorden:  
 
Valg af referent: Solveig Hitz 
 
Godkendelse af referat fra sidste møde d.21. juni 2021: godkendt  
 
Godkendelse af Dagsorden:  
 
Orientering fra Lejre Kommune/ v. Solveig H. 
Velkommen til Mary Søndergaard, der er trådt ind i Koordinationsudvalget 
efter Kirsten Højberg er fraflyttet Lejre Kommune 
 

• Corona-status: 
Test og vaccination:  
Test steder:  
PCR :Kirke Hyllinge: mandag til torsdag. Stedet er flyttet til Rødpilen 
lige i nærheden af hallen. 
PCR: Hvalsø fredag 
Kviktests: alle dage fra 9-19 i Nødager 30.  
Det forventes at de fleste test steder lukker omkring 9. oktober, men 
vi afventer udmelding fra Sundhedsstyrelsen og Statens Serum 
institut. 
  
Koordinationsudvalget opfordrer alle til at huske de gode vaner vi har 
tillært os under Corona pandemien: Hold om muligt afstand, husk den 
gode håndhygiejne og af spritning, foretag grundig rengøring efter 
brug af lokaler og husk udluftning og bliv hjemme hvis du er syg. 

 

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:9. september   
2021 
J.nr.:  
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Genåbning, status: 
De fleste aktiviteter er startet igen og alle er glade for at være tilbage.  

 
• Facebook; 

Hvordan får vi alle med på Vognen?? 
Vi fortsætter med at fortælle om muligheden for brug af Facebook og 
vi er klar over at ikke alle bruger dette medie. 

 
• Økonomi: 

Der sendes ikke regnskab, da der ikke er sket større bevægelser. Der 
er fortsat meget lav forbrugsprocent  
Budget 2022-2025 er netop kommet i høring. Koordinationsudvalget 
gennemgår materialet og sender høringssvar. 

 
• Årsprogram:  

Efter genåbningen vil vi omdele til f.eks. lægehuse og de andre steder, 
vi tidligere har kunnet omdele til.  
 

• 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  
 
Fremtidig opgaveløsning efter Birgitte J er gået på efterløn. 
Kort orientering: 
Der bliver ansat en medarbejder i en tidsbegrænset stilling, der skal se 
på de tilbud Birgitte hidtil har tilbudt og arbejde med en tilpasning af 
tilbuddene 

 
 

• Klimauge fra 11. september til 18. september 2021 
          Hvalsø: Officiel åbning af Repair cafe med borgmester Carsten R. kl.10     
          Bramsnæs: servering af bæredygtig mad til det tilbagevendende tilbud                    
:        ””mormor mad ”” 
 

• Frivillig fredag d. 24. september. 
Husk I stadig kan tilmelde jer til dette gode arrangement  
 
 

• Brunch: 
Der har været reserveret 2 datoer i november til dette arrangement, 
da vi ikke vidste hvordan Corona restriktionerne var på dette 
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tidspunkt. Som situationen er nu, er det aftalt med Karleby 
Forsamlingshus at vi holder arrangementet torsdag d. 4. november. 

 
 
Nyt fra Områderne: 
 

• Lejre Øst:  
Foredragsrækken starter i dag  
Der kommer flere medlemmer til onsdagsklubben, hvilket er meget 
glædeligt. 
Lejre Øst har modtaget 2 donationer a`5000 kroner fra Egelunds 
fonden til gode tiltag for borgerne. Det er endnu ikke besluttet hvad 
pengene skal gå til 
Bordene i huset på Lejrevej har lidt under den øgede rengøring og 
brug af håndsprit. Mary er ved at se på forskellige løsninger og vi kan 
fortsat ikke undvære hverken håndsprit eller rengøring.  
 

• Bramsnæs:  
Der afholdes høst- og loppemarked lørdag d. 25. september fra kl. 10-
15. Centerrådet har besluttet at dette marked erstatter det tidligere 
julemarked. På markedet kan der købes mange forskellige 
hjemmelavede specialiteter, valnøddesnaps, postejer, marlader, 
rødbeder m.m. samt et større udvalg af eksterne producenter, der bl. 
a. sælger Betonfigurer, træ ting, grøntsager, krukker, vin og chokolade 
samt meget mere. 
Lejre Brandvæsen kommer med 2 brandmænd og den gamle 
Landrover. 
 

 
• Hvalsø:  

To aktiviteter stopper i Østergade. Det drejer om strikke pigerne samt 
nedlæggelse af Hvalsø Pensionistforening, grundet manglende 
tilslutning til at opstille til bestyrelsen. I Hvalsø Pensionistforening var 
der ved lukningen 140 medlemmer, så det er trist at der ikke har 
været opbakning til at melde sig til Bestyrelsesarbejdet. 
Der bliver udskiftet eksisterende belysning i hele centeret til morderne 
LED pærer / armaturer; det skulle kunne give en besparelse på 46 %. 
I forbindelse med renovering af hovedgaden i Hvalsø, vil en del af 
parkeringspladsen blive inddraget til byggeplads; dette forventes at 
vare til årets udgang. Parkeringspladsen i Østergade er en offentlig 
parkeringsplads, som alle kan benytte. Det ville dog være 
hensigtsmæssigt at de meget lange parkeringer brugte pladsen ved 
FAKTA 
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• Eventuelt:  

Lyd avisen stopper i denne måned. Der har været faldende tilslutning 
gennem de senere år og lige nu er der kun 14 brugere. Samtidig har 
den teknologiske udvikling gjort at der findes mange andre muligheder 
for at blive opdateret på nyhedssiden. Tak til arbejdsgruppen, der så 
ihærdigt har udgivet uge efter uge i mange år 
WEB redaktørerne, der vedligeholder hjemmesiden, genoptager deres 
udviklingsmøder med Theis Asling. 

 
Næste møde 6. december 20221, kl. 9-11 

 
 
Solveig Hitz, Leder af 
Aktivitetscentrene 

 
 

 


