
 

 

Lejre Kommunes koordinationsudvalg 
 
Referat møde i Koordinationsudvalget mandag d. 6. december 2021, 
kl. 9-11.  
 
 
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.13. september 2021: Godkendt 
 
Godkendelse af Dagsorden: Godkendt med tilføjelser. 
 
Orientering fra Lejre Kommune/ v. Solveig H. 

• Corona-status: 
Smitten stiger stadig. Der er lige nu ikke krav om hverken mundbind 
eller fremvisning af Coronapas på aktivitetscentrene, men vi har 
alligevel hængt skilte op og henstiller fortsat til de almindelige smitte 
forebyggende foranstaltninger med afstand , håndhygiene m.m. 

 
• Facebook; 

Generel drøftelse af brugen af Facebook 
         

 
• Økonomi: 

Regnskab udsendt 23.november. Taget til efterretning og der er fortsat 
midler til forbedringer på de enkelte aktivitetscentre.  

 
 

• Juleaften 2021:  
• Opfordring til alle tre områder om at forsøge at finde nye frivillige, Det 

har ikke været muligt at finde flere frivillige til Juleaften. Lige nu er  
der 18 tilmeldte og 2 frivillige. 

 
• Nyt Social- Sundhed- og Ældre udvalg: 

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:6. december 
2021:  
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Afventer endelig konstituering i næste uge 

 
 

• Klimauge fra 11. september til 18. september 2021 
Klimaugen bliver en tilbagevendende aktivitet i uge 37  
 
Tilføjelser: 
Touren i Lejre: Kort orientering  
Info skærme: Der er mulighed for indkøb af infoskærme til 
aktivitetscentrene. Drøftes på de kommende Centerrådsmøder  
Frivillige generelt: Opfordring til at sprede budskabet om behov for 
flere frivillige på f.eks. plejecentrene m.m. 
ON line rejser: Tilbud fra DEO fremlagt; umiddelbart støtter 
Koordinationsudvalget at Lejre Kommune indgår aftale i 2022 

 
 
Nyt fra Områderne: 
 

• Lejre Øst:  
Alle aktiviteter er i gang. 
Klubben på Lejrevej vokser og med nye kræfter 
 
 

• Bramsnæs:  
Der kommer flere brugere af huset og nye initiativer bliver positivt 
modtaget.  
Der er modtaget flere malerier fra en lokal kunstner, der vil blive 
udstillet i salen  

 
• Hvalsø:  

Fuld gang i aktiviteterne. Ældre Sagens søndags caféer er i 2021/2022 
er sat i bero grundet mangel på frivillige hjælpere. 
Højtaleranlægget i salen er gennemgået af tekniker og systemet er 
ikke tidssvarende. Der er derfor opsat nye system, der matcher 
brugernes behov 
Opvaskemaskinen er ude af drift; der kommer tekniker onsdag.  
Repair cafeen er en meget stor succes 
 

Eventuelt:  
 
 
Næste møde: 14. februar 2022, kl. 9-11 på Østergaard. 
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Solveig Hitz, Leder af 
Aktivitetscentrene 

 
 

 


