
Centerråd Lejre Øst 

 
Referat fra møde den 7-10-2019 Kl.13.00 i Herslev 

 

Til stede: Bent Wally Sørensen, Ragnhild Hansen, Solveig Hitz,  Mary Søndergaard, 
Tove Rasmussen, Kirsten Tirevoll,  Poul Nielsen, Ulla Christensen, Grete Treffenberg, 
Kirsten Høiberg 

 
1. Dagsorden godkendt 

2. Referater fra møde den 5-8-2019 blev godkendt 

3. Orientering fra Lejre Kommune  v/Solveig: 

Opdatering af det politiske notat fra 6-6-2016, vedrørende kommunens regler for 
drift af de tre aktivitetscentre, er godkendt og vil blive lagt på kommunens 
hjemmeside. 

Tilskud fra kommunen til udgivelse af Årsprogrammet er bevilget. 

Solveig orinterede om den pågående klarlægning af  ”hvem der har nøgle til 
hvad” i aktivitetscentrene. 

Økonomi: Det forventes, at afslutte 2019 indenfor drift budgettet. Der er pres på 
budgettet og der kan forventes besparelser i 2020. 

Brunch for frivillige bliver afholdt i Karleby den 7.november, læs mere om dette 
på opslaget i aktivitetscentrene. 

Projekt ”Bevæg dig for livet” er startet, Solveig er med i udvalgtet og vil orientere 
mere om dette senere. 

Bente i Nødager er sygemeldt, hendes opgaver varetages af andre i huset. 

Fra 1.1.2020 vil rengøring i centrene varetages af Samordnet rengøring fra 
kommunen. 

 



4. Orientering fra centerrådsmedlemmer 

Mary: 
Gulvbelægningen på Lejrevej 15 er blevet behandlet og iorden.  
Ny opvaskemaskine er installeret. 
Lysstofrør i gangen skal skiftes, Mary kontakter nytte folkene til dette arbejde. 
P-skilte er blevet opsat i Nødager. 
Der er fuldt hus til foredragsrækken. 
 

Ragnhild: 

Der er forsøgt oprettet en ny litteratur gruppe på Nødager, men med kun 3 nye 
medlemmer. Ragnhild kontakter Østergård, som måske har interesserede 
deltagere. 

Ragnhild roste det flotte arrangement på Østergaard i anledning af fødselsdag og 
jubilæum. 

 

Kirsten T.: 

Problem med lyset på Nødager, som ikke slukkes på toilet/bagdør af 
hjemmeplejen. Solveig tager hånd om dette. 

 

Kirsten H.: 

Kirsten har kontaktet Marianne fra Biblioteket, som ikke udbyder flere kurser i 
Erindringsværktøjet. 

 

Bent: 

Fællesmødet for aktivitetscentrene den 29.august forløb fint, gentages næste år. 

Spar Nord opkræver renter for vores indestående, andre muligheder er 
undersøgt. Blev vedtaget, at fortsætte med Spar Nord. 

Ulla og Kirsten T., har med succes rengjort stolene i Nødager. Tak for et flot 
resultat. 

 

Ulla 

Østergaard har via FB efterspurgt garn, som kan afleveres på Østergaard. 
Aflevering kan også ske på Nødager, hvor det er Anne Andersen, som er 
modtager. 



5.Eventuelt 

Intet. 

  

Næste møde: 

9.12. kl. 13.00 på Lejrevej 15 


