
 

1 
 

Referat fra Koordinationsudvalgs møde for Aktivitetscentrene mandag d. 28. januar 

2019 

Afbud: Ida Hansen, Kjeld Andersen 

Birthe Svendsen deltog som suppleant fra Hvalsø 

1. Godkendelse af dagsorden: godkendt 

 

2. Godkendelse af referat fra mødet 5. november 2018: Godkendt 

 

 

3. Orientering fra Lejre Kommune/ v. Solveig 

Orientering om mulighed for opsætning af massagestol på 

aktivitetscentrene. Der er ingen driftsmæssige udgifter forbundet med dette 

tilbud, der skal udelukkende findes en plads til stolen 

Orientering om nyt til bud fra Kræftens Bekæmpelse: Kræftramte kan få 

hjælp fra En af Kræftens bekæmpelses navigatorer; En frivillig person der kan 

yde støtte gennem et forløb. Man skal have en henvisning fra enten egen 

læge, sygeplejerske eller hospital. Solveig får nogle pjecer til fordeling på 

aktivitetscentrene 

Orientering om + DIG projekt, afholdt på Kirke Såby skole:. Solveig holder 

møde med en af de asvarlige for dette. Eventuelt fremtidigt samarbejde 

mellem skolerne og de frivillige. Mere om dette på næste møde 

Status på affaldssortering: Solveig har været til møde om Affaldsplan 2021-

2026 og fremført status fra Aktivitetscentrene. 4 ud af de 5 centre har Lejre 

Kommunes affaldsbeholdere og sorterer i de opsatte beholdere. Der er dog et 

stort ønske om at der kan opsætte endnu flere beholdere, så der kan sorteres 

yderligere. Birthe Svendsen oplyste at der i deres boligforening er blevet 

opsat beholder til El pærer. Solveig undersøger om vi kan få til alle 

aktivitetscentrene. 

Genbrug af uniformer: Når der skal ske udskiftning af uniformer i CVO, har 

der været nævnt mulighed for at vi eventuelt kan overtage de tidligere 

uniformer til genbrug. Der er endnu ingen aftale om hvornår vi kan få de 
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kasserede uniformer, men der er flere frivillige der gene vil have nogle 

uniformer til at genanvende. 

Artikel i Politikken: lørdag d. 26. januar var der en større artikel om Mental 

sundhed og i denne artikel er Lejre kommune omtalt med forskellige 

initiativer. Lejre er den kommune der har den højeste grad af mental Sundhed 

i Danmark. Artiklen er sendt til Centerrådsformændene. 

Persondataforordningen: Solveig holder møde med konsulent fra IT i denne 

uge, hvor der vil blive gennemgået en stor del af den måde vi arbejder med 

dette på nuværende tidspunkt. Samme konsulent er inviteret med til næste 

møde i Bladudvalget. 

WEB situationen: Der er måske en ny bruger der kunne være interesseret i at 

deltage i arbejdet med hjemmesiden. Vedkommende er inviteret med til 

næste møde i WEB gruppen. Claus Carmel er også med til dette møde . 

Facebook: Solveig holder møde med en frivillig, der har meldt sig til at oprette 

en Facebook gruppe/ Facebook side vedr. Østergaard og eventuelt også de 

øvrige aktivitetscentre. Dette initiativ for at fremtidssikre vores måder at 

kommunikere ud i omverdenen 

Aktiv Sundhedsdag: I lighed med sidste år afholdes Aktiv Sundhedsdag. Dato 

er d. 10. september, kl. 10-13. Afholdes i hallen i Hvalsø. Der afholdes møde i 

juni med alle aktører til yderligere planlægning. Vi opfordrer til at rigtig mange 

møder op og se på de mange muligheder der er for at holde sig frisk og aktiv. 

 

4. Nyt fra Aktivitetscentrene: 

Lejre Øst:  

Har positiv erfaring med afholdelse af foredragsrække. Foredragene er rigtig 

godt besøgt; sidste gang var der ca. 42 tilhørere. 

Der er bestilt hovedrengøring til Nødager 30  

Der er sat nyt betræk på 12 stole på Lejrevej. Et stort arbejde, men resultatet 

er blevet godt. 

 

Hvalsø:  

Det blå rum er booket til aktivitet fra midt marts til slut juni af det voksen 

specialiserede område. 

Nyt fra motionsafdelingen:  
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Der er åbent hver torsdag fra kl. 14-16 for pensionisterne 

Nyt hold for hjemmeboende demente kvinder hver onsdag fra kl. 12-15. 

 

Østergaard: 

De sidste arrangementer siden sidst: Julemarked, julebanko og Nytårsfrokost. 

Næste arrangement: Cafe aften i marts, fremvisning af undertøj i april 

Der er sat vinduer i garagen, nu mangler der kun maling, så formentligt 

foretages først i februar. 

Centerrådet er meget opmærksomme på løbende at drøfte udviklingen af de 

fremtidige arrangementer. 

 

5. Fælles økonomi: 

Der udleveres det samlede resultat for aktivitetscentrene pr. 31/12 2018. Der 

er et lille mindre forbrug, der forventes overført. 

Der er lavet nyt og forenklet oversigtsbillede, som kun viser budget og 

forbrug. De seneste år har der været et lille mindre forbrug og det betyder at 

der kan disponeres ved større uforudsete hændelser.’ 

 

6. Eventuelt: Ferielukning: Østergaard uge 29 og 30. Lejre Øst og Østergade: der 

er ikke lukket, men der kun ganske få aktiviteter. 

 

7. Næste møde: mandag d. 13. maj, kl. 9 på Østergaard. På dette møde 

planlægges fælles møde for de 3 centerråd i juni 

 

       Referent : Solveig Hitz 

 

 

 

        

 

 

 

 

 


