
 

 

Lejre Kommunes koordinationsudvalg 

 

Referat fra møde i Koordinationsudvalget mandag d.22. august 2022, 

kl. 9-11, på Østergaard, Karlebyvej 58, 4070 Kirke Hyllinge 

 

 

Indkaldte: 

Anelise Queiser, Lisbeth Andersen, Claus Carmel, Ida Hansen, 

Ragnhild Hansen, Ernst Christensen   

 

Afbud: Ida Hansen 

 

Dagsorden:  

 

Valg af referent: Solveig Hitz har meldt sig på forhånd? Valgt 

 

Godkendelse af referat fra 30. maj 2022: Godkendt  

 

Godkendelse af Dagsorden: Godkendt 

 

 

Orientering fra Lejre Kommune/ v. Solveig H. 

• Corona-status: 

Test af plejepersonale starter igen hver 14. dag fra 15. august 2022 

Der er en kraftig opfordring til at vi fortsætter de gode vaner med 

afspritning og øget fokus på hygiejne, våde hånd hygiejne og 

overfladerengøring. 

 

 

• Økonomi: 

Fortsat lav forbrugsprocent. Ved en meget beklagelig fejl, er der ikke 

udsendt regnskab; dette gøres lige efter mødet, så alle er orienterede. 

 

• Frivillig Fredag 

Der efterlyses en person, der vil holde oplæg om det at være frivillig 

fra aktivitetscentrenes område. Vi peget på Marianne Kristiansen fra 

Hvalsø; Solveig spørger Marianne i dag. 

 

 

• Klimauge i uge 37 og 38 Det er i uge 36 0g 37 

Alle borgere i Lejre Kommune er opfordret til at bidrage med deres 

initiativer i forhold til Klimavenlige og bæredygtige tiltag. 

På Østergaard serveres ”tobenet” kød med danske grøntsager til. 

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: 22. august, 2022 

J.nr.:  



 

 

 

 

Side 2 af 3 

En gammel fryser udskiftes til en lavenergi fryser i uge 37.  

 

• Status CVO 

Stillingen som leder af Sundhed og Udvikling samt leder af Visitationen 

er opslåede og er besat . 

 

• Bladudvalg: 

Hvordan er det gået med uddeling i år?  Hvordan skal vi formidle om 

bladene fremover?  

Uddeling af bladene/programmerne er gået meget fint i alle tre 

områder. 

Formidling fremadrettet når det nye program kommer i 2023: Grundet 

skærpede regler om håndtering af personfølsomme oplysninger og 

GBDR kan vi ikke mere trække data på borgerne, som hidtil. Alle er 

enige om at det bliver en større formidlingsopgave når de nye 

programmer kommer i juni måned 2023. Der bliver bestilt, så der kan 

deles ud til lægehuse, biblioteker m.m. og så vil der ligge en kasse 

programmer på hvert aktivitetscenter, både inde og ude i de indkøbte 

kasser. 

 

• Køre kursus for Seniorer 

Status fra formand Ragnhild Hansen: Der er rykket igen og vi afventer 

respons fra politiet.  

 

• Brunch:  

Invitationer sendes ud først i oktober. Brunchen afholdes torsdag d. 3. 

november, kl. 9.30-11.30 i Karleby Forsamlingshus. 

 

 

• Fællesmøde med de tre Centerråd:  

Mødet afholdes torsdag d. 6.oktober, kl. 12-14.30 på Østergaard. 

Solveig sørger for dagsorden og meget gerne med input fra de enkelte 

Centerråd. 

Solveig bestiller frokost, så derfor er der tilmelding. 

 

 

• Status Kommunaldirektør: 

Peter Olsen er konstitueret indtil stillingen endelig besættes. 

 

 

 

Nyt fra Områderne: 

 



 

 

 

 

Side 3 af 3 

• Lejre Øst:  

Lejre Øst har modtaget 2 legatportioner og der er indkøbt 

bord/bænkesæt samt sangbøger. 

Der afholdes endvidere et større arrangement med bespisning og 

underholdning. 

 

• Bramsnæs:  

Depotrummet(Oasen) i tilknytning til køkkenet på 1. sal er under 

renovering. 

Der er akustikdæmpet flere steder på Østergaard med meget godt 

resultat. 

Aktivitetsmedarbejder Anne Andersen har stor succes med sit madhold 

hver anden torsdag og der er nu så mange på holdet at Anne er i gang 

med at etablere endnu et madhold. Det er primært enlige ældre mand 

på holdet, men også enlige kvinder.  

Lisbeth vil gerne prøve at arrangere Stigegolf i foråret 2023. 

 

• Hvalsø:  

Lidt statistik: fra august 20 til 31/12-2021 var 11.000 brugere 

igennem Østergade. 

Der er folkedansere i salen hver onsdag, nu med God musisk støtte. 

7. september holder sundhedsrådgiverne informationsmøde med de 

nye 75- årige borgere i Lejre komme. Dette arrangement finder også 

sted i Nødager 30 og på Østergaard. 

 

 

 

• Eventuelt:  

Materiale om TRO festival 2.-3. og 4. september deles ud til 

områderne. Det er igen i år et spændende program. 

Aftale om forplejning til møder i Koordinationsudvalget: Vi skiftes til at 

betale for ostemad.  

 

• Næste møde:  

          28/ 11, kl. 9-11 på Østergaard, med frokost. 

 

Solveig Hitz, Leder af 

Aktivitetscentrene 

 

 

 


