
Centerråd Lejre Øst 

 

Referat fra møde den 28.09.2020 kl.13.00 i 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 mødet 10.8.2020 blev godkendt. 

3. Orientering fra Lejre Kommune  v/Solveig: 

Genåbning af aktivitetscentrene er gået fint, der er iværksat en registrering af 

brugerne, så en smittesporing er mulig, hvis det bliver nødvendigt. 

Brug af mundbind kræves på plejecentrene. Mary sørger for indkøb af mundbind, som 

lægges på de tre aktivitetscentre, brug af disse er frivilligt.  

Solveig sørger for ekstra rengørings klude til Lejrevej.  

Den leverede håndsprit til automaten, må kun bruges til automaten. 

Frivillig fredag arrangementet og den årlige brunch i Karleby er aflyst pga covid19. 

De ændrede regler for motion i Nødager fortsætter indtil efterårsferien. Der er planlagt 

opfølgningsmøde den 22.oktober. Kirsten H udsender mødeindkaldelse til deltagerne. 

Økonomien i alle aktivitetescentre er i top, der skal fortsat ageres fornuftig, da Lejre 

Kommune i næste års budget, kommer til at mangle 30 mill. 

Bylauget i Herslev har spurgt om lov til at bruge aktivitetscentret i Herslev. Det skal de 

have lov til, da kommunen gerne understøtter lokale arrangementer i landsbyerne. 

Tove sørger for bestilling af ekstra nøgler og udlevering/ophængning af husreglerne. 

Tove sørger samtidig for en klarlægning af udleverede nøgler til Herslev. 

 

4. Orientering fra centerrådsmedlemmer: 

 

Mary: 

Afventer stadig svar fra kommunen vedrørende fremsendt ansøgning om udvidelse af 

parkeringsforholdene på Lejrevej 15. 



 

Det er lykkedes fint med at afskaffe betaling med mønter, (vores bank modtager ikke 

længere mønter) Enkelte afleverer stadig mønter til Mary, men omfanget er 

acceptabelt iflg Mary. 

Hovedrengøring på Lejrevej 15, som blev udsat pga corona, er nu fastsat til den 

23.oktober. 

Opvaskemaskinen til Herslev er indkøbt, der mangler klargøring til installation, som 

foretages og betales af kommunen. 

 

Kirsten T.: 

Der er lavet nye lister til motionisterne, så der er plads til både navn og tlf nr, når der 

reserveres plads. Der er ikke mange deltagere på eftermiddagsholdene. Opfølgning på 

aktiviteterne vil som planlagt ske efter efterårsferien. 

 

Kirsten H: 

Opstart af interessegruppe for slægtsforskere den 2.9.2020 er foregået stille og roligt 

med 10 deltagere, og fortsætter indtil påske 2021. 

 

Ragnhild: 

Vi venter stadig på installation af fibernet på Lejrevej 15. 

Der er foretaget kontrol af lysforholdene på Lejrevej. Og der er lavet en plan for 

opdatering af 18 lamper. Dette gøres for at sikre, at vi har den korrekte belysning, så 

vore øjne ikke bliver ødelagt. Samtidig vil der blive installaret ekstra stikkomtakter. 

 

5. Eventuelt – intet 

 

6. Næste møde i centerrådet er aftalt til :  

 

23.11.2020 kl. 13.00 på Lejrevej 15. 

 

 

Kirsten S. Høiberg 

 

 


