
 

 

Lejre Kommunes koordinationsudvalg 

 

Referat fra l møde i Koordinationsudvalget mandag d. 14. februar 

2022, 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 har meldt sig på forhånd, valgt 

 

Godkendelse af referat fra sidste møde d.6. december 2021: Godkendt 

 

Godkendelse af Dagsorden: Godkendt 

 

Orientering fra Lejre Kommune/ v. Solveig H. 

• Corona-status: 

Vi bruger ikke værnemidler mere, men det er frivilligt om man alligevel 

vil anvende enten mundbind eller visir. Vi opfordrer kraftigt til fortsat 

at bevare den gode håndhygiene og grundig rengøring af lokalerne 

efter brug  

 

• Økonomi: 

Der er fortsat god økonomi. Vi får overført 10 % af sidste års mindre 

forbrug. 

Der er i 2021 og videre i 2022 foretaget nogle forbedringer og 

moderniseringer på flere af aktivitetscentrene: 

• Akustikdæmpning i salen på Østergaard (afventer udførelse) 

• Akustikdæmpning i motionsforrummet i Østergade (afventer udførelse)  

• Opsætning af Infoskærme i Nødager 30, Østergade og Østergaard.  

• Opgradering af netværk i Nødager 30  

 

• Juleaften 2021: 

Evaluering af juleaften   

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:14.  2022 

J.nr.:  



 

 

 

 

Side 2 af 3 

Der var 18 deltager og 3 frivillige: Kørsel, mad og musik fungerede 

fint. De tre frivillige vil gerne deltage i julen 2022 

 

• Nyt Social- Sundhed- og Ældre udvalg: 

Vi afventer et overordnet introduktionsprogram 

 

• Klimauge i uge 37 

Vi kan allerede nu begynde at se på initiativer og løbende fortælle 

hinanden om hvad vi tænker. Affald, mad m.m.  

 

• Tour de France i Lejre 

Tænker aktivitetscentrene at gøre noget særligt i den anledning?? 

Solveig deltager i det fortsatte arbejde med Centerrådsmedlem Jan 

Olesen 

 

• Køre kursus for Seniorer???  

Skal vi gentage dette, meget velbesøgte, kursus? Ragnhild arbejder på 

at få fat i en pensioneret kørelærer. Vi planlægger kurser i de tre 

områder i september 2022 

 

Har I gode ideer til at få flere arrangementer og hold i gang efter 

Corona nedlukningen.  

 

• Bladudvalget 

Der afholdes møde i Bladudvalget d. 15. februar. Der arbejdes med 

forbedret skabelon til indlæggene.  

 

 

  

Nyt fra Områderne: 

 

• Lejre Øst:  

Lille stormskade på Lejrevej: Skaden udbedret hurtigt via Center for 

Service og Ejendomme. Et skilt ved Lejrevej skal formentligt flyttes?  

Der efterspørges om mad og socialt samvær igen starter i Nødager??  

Centerrådet har inviteret til tovholdermøde 28. februar. Ikke så mange 

tilmeldte endnu, men Ragnhild sender venlig ””Rykker”” 

1. onsdag laves der mad til 22 personer på Lejrevej til klubben; og 

det er et hit 

 

• Bramsnæs:  

Der er godt gang i aktiviteterne. 

Mormor mad er er meget stor succes. 



 

 

 

 

Side 3 af 3 

Centerrådet har valgt at skrue ned for de mange fester og initiativer, 

men fastholder høstmarked og modeshow 2 gange om året.  

 

• Hvalsø:  

Ældre Sagen i Hvalsø planlægger enkelte busture om søndagen 

Der er lavet opgørelse over hvor mange brugere, der har været i 

Østergade det sidste 1½ år: ca. 11.000 personer. 

Der har været problemer med den automatiske aflæsning af 

henholdsvis varme og el, men det skulle være i orden 

 

 

Eventuelt:  

 

 

Næste møde: Kan først aftales efter der har været afholdt årsmøder og de 

nye Centerråd har konstitueret sig. 

 

Det nye koordinationsudvalg skal indkalde til fælles møde med de tre 

Centerråd inden sommerferien 

 

 

Solveig Hitz, Leder af 

Aktivitetscentrene 

 

 

 


