
 

 

Lejre Kommunes koordinationsudvalg 

 

Referat fra møde i Koordinationsudvalget mandag d.27.februar 2023, 

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 H 

 

Godkendelse af referat fra 28. november 2022: Godkendt 

 

Godkendelse af Dagsorden: Godkendt 

 

Orientering fra Lejre Kommune/ v. Solveig H. 

 

• Økonomi: 

Regnskab fra 2022 fremsendt 13. februar:  

Regnskabet gennemgået. Det mindre forbrug, der var i 2022, bliver 

ikke overført, men går ind i robusthedspuljen. 

Der forventes forsat budgetoverholdelse i 2023 

Effektiviseringskatalog 2024 og 2025: 

Den årlige Brunch bliver meldt ind til en besparelse i 2024. Der er 

endnu ikke besluttet om der skal meldes noget ind i 2025 fra 

aktivitetscentrene. 

 

• Status CVO: 

Alle lederstillinger på leder – og Teamleder niveau er besatte. Intet nyt 

i øvrigt 

 

• Bladudvalg: 

Bladudvalget holder møde i februar. Tian Ø. Har meldt sig som frivillig 

korrekturlæser m.m. og deltager på mødet d. 27. februar, umiddelbart 

efter koordinationsudvalgsmødet. Der skal udarbejdes en meget 

detaljeret plan for formidling af de nye forhold omkring fordeling af 

bladene. 

Der afholdes møde i Bladudvalget d. 27. februar. Efterfølgende 

opdateres de tre Centerråd om hvad der er besluttet. 
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Side 2 af 3 

 

• Køre kursus for Seniorer???  

Tilbagemelding fra formand Ragnhild Hansen. Skal vi have flere 

kurser?? 

Det var en stor succes med ca. 45 deltagende kursister.  

Både Bramsnæs og Hvalsø vil arrangere lignende kurser. Dette tages 

op i det enkelte Centerråd 

 

• Fællesmøde med de tre Centerråd:  

Vi er enige om at dette gentages årligt. Forslag: at holde mødet midt, 

sidst juni, når de nye Centerråd har etableret sig. Besluttes på næste 

koordinationsudvalgsmøde 

Mødet afholdes d. 7. juni, kl. 11-13.30. Sted aftales senere. 

Solveig laver dagsorden og udsender senest 14 dage før  

 

• Status Kommunaldirektør: 

Anders Agger vil meget gerne besøge alle de kommunale institutioner, 

herunder aktivitetscentrene, vi afventeren aftale. 

 

• Andet  

Brunchen 3, november: Skal der være oplæg fra områderne?? 

Mikrofon ved talerne. Generelt er det et meget velbesøgt og positivt 

arrangement.  

De enkelte Centerråd tænker videre over hvordan vi kan gøre i år 

Juleaften 2022: Evaluering og tilbagemelding 

Overordnet et godt arrangement, med levende musik, traditionel 

julemad og gaver.  

Solveig deltager i et informationsmøde til klubben i Osted Kulturhus i 

april måned. 

 

• Vandring mod ensomhed: se tidligere sendte mail fra Henrik 

Otto. 

Drøftelse om eventuel deltagelse 

Koordinationsudvalget ønsker ikke at indgå i dette, men sender den 

fremsendte mail videre ud deres netværk. 

I forvejen er der mange planlagte gåture i regi af aktivitetscentrene. 

 

• Personalesituationen 

Ny praktikant starter dags dato. Planen er at fortsætte med 

stolegymnastik, samt udvikle nye tiltag for de borgere, der ar behov 

for støtte. Nødager ønsker fortsat at der kommer et madhold; dette 

arbejder vi også på at få etableret i en eller anden form. 
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Nyt fra Områderne: 

 

• Lejre Øst:  

De annoncerede foredrag var ikke så besøgte, trods PR og gode 

temaer. 

Til gengæld var kørekurset en stor succes. 

De to legatfester var også helt fyldt op  

 

• Bramsnæs:  

Der er ophængt nyt flag for at promovere Østergaard på en ny måde 

Foredrag med hørekonsulent var en succes, ca. 30 deltog, bredt fra 

hele kommunen 

Den planlagte koncert med folkemusikbandet ” Irish Coffee er helt 

udsolgt. 

Centerrådet har udarbejdet et årshjul. PÅ hvert centerrådsmøde 

opfordres medlemmerne til at komme med Ideer til Idebanken. 

 

• Hvalsø:  

Ældre Sagen har erstattet søndagscafeerne med musik søndage; 

velbesøgt og en succes. 

I 2022 har der været 11.100 besøgende i huset, lidt mindre en før 

Corona 

Søndagsdans stopper  

Der har været møde med DAI om anlæggelse af Krolfbane bag 

motionscenteret. Ideen drøftes på Centerrådsmøde d. 1. marts til 

videre plan 

 

• Eventuelt:  

 

• Næste Møde: 8. maj, kl. 9-11, på Østergaard: Solveig indkalder 

de tre nye Centerrådsformænd og næstformænd 

 

Referent 

Solveig Hitz, Leder af 

Aktivitetscentrene 

 

 

 


