
Centerråd Lejre Øst 

 

Referat fra møde den 17-2-2020 Kl.13.00 Nødager 

 

Til stede: Ragnhild Hansen, Solveig Hitz,  Mary Søndergaard, Tove Rasmussen, Ulla 

Christensen, Kirsten Tirevoll, Grete Treffenberg, Kirsten Høiberg 

Fraværende: Poul Nielsen 

 

1. Dagsorden godkendt 

2. Referater fra møder 9.12.2019 og 27.1.2020 blev godkendt 

3. Orientering fra Lejre Kommune  v/Solveig: 

Opdaterede oversigter med navne på medlemmer af Centerråd øst og 

Koordinationsudvalget blev udleveret til ophængning. 

Bladudvalget har fået to nye medlemmer fra Hvalsø. 

Projekt Afrika vil blive gentaget i 2020 med besøgende fra Afrika. Der afholdes møde 

om Aktivitetscentrenes deltagelse den 19.2.2020. 

Aktiv sundheds dag bliver afholdt i september måned, Solveig vil løbende orientere om 

projektet. 

Næste fællesmøde for aktivitetscentrene er fastsat til den 16.6.2020 kl. 10.00 til 13.00, 

og afholdes på Østergade i Hvalsø. 

Solveig fremsender mails til centerrådsformanden, som orientere de øvrige 

medlemmer i rådet. 

”Samordnet rengøring” har overtaget opgaven med rengøring i aktivitetscenterene. 

Bente Stoffer er raskmeldt, og starter op igen i næste uge. 

 

 

4. Behandling af forslag fra Mary, vedr. P forhold på Lejrevej 15 

Mary har lavet en tegning over muligheden for at lave 5 ekstra P pladser ved Lejrevej 

15. Det blev vedtaget, at Mary arbejder videre med henblik på en godkendelse fra 

kommunen. 

 



5. Tovholdermøde er fastsat til den 23.3.2020.  

Ragnhild, Kirsten H., Tove og Mary udarbejder på møde hos Ragnhild den 24.2.2020 kl. 

14 invitation, dagsorden m.m. til mødet med tovholdererne. 

 

6. Årsmødet den 20.4.2020 kl. 14.00 afholdes på Lejrevej 15. Medlemmer fra centerrådet 

mødes kl. 13.00 til forberedelse af mødet. 

  

7. Orientering fra centerrådsmedlemmer 

 

Ragnhild: 

Lejre kommune skal være røgfrit fra 2021. Solveig har udarbejdet et høringsforslag på 

oplæg fra kommunen. Ragnhild fremsender forslaget til alle medlemmer, kommentarer 

er velkomne og sendes til Ragnhildk, som sammenskriver og sender til Solveig senest 

den 1.3.2020. 

 

Henvendelse fra Bobleberg, som gerne vil komme og fortælle om deres virke. Det blev 

vedtaget, at Bobleberg inviteres til at deltage med et indlæg på Tovholdermødet den 

23.3.2020. Ragnhild orinterer Bobleberg. 

 

Mary: 

En sikring er sprunget i kælderen på Lejrevej, og medført ødelagte varer i dybfryseren i 

kælderen. Erik fra IT cafeen hjælper med at finde årsagen til skaden. 

 

SPAR Nord har indført meget store stigninger i gebyrer. Det blev vedtaget at flytte 

kontoen til Den Danske Bank, som ikke kræver ligeså høje gebyrer. Mary sørger for 

dette snarest. 

 

 

8. Eventuelt – intet 

 

9. Næste møde i centerrådet aftales efter årsmødet 20.4.2020. 

 

Kirsten S. Høiberg 

 

 


