
Centerråd Lejre Øst 

 

Referat fra møde den 23.11.2020 kl.13.00 på Lejrevej 15 

 

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 28.9.2020 blev godkendt. 

3. Orientering fra Lejre Kommune  v/Solveig: 

Orientering om rygeforbud gældende fra 1.1.2021. Kommunen opsætter skilte på alle kommunens 

områder. Lejre kommunes rygepolitik er vedhæftet, de områder, som specielt henvender sig til 

aktivitets centrene er markeret med fed skrift.  

Opvaskemaskinen i Herslev virker endnu ikke. Afventer besøg af Lars VVS. 

 Solveig vil sørge for klude og sprit til Lejrevej, Herslev og Nødager. 

Corona: Regeringens og sundhedsstyrelsens regler skal overholdes, vi afventer nyt fra regeringen og 

sundhedsstyrelsen 13.12.2021.  

 

4. Orientering fra centerrådsmedlemmer: 

Tove: 

Affalds containere i Herslev, affald skal sorteres på samme måde som i vores private hjem. Næste år 

kan vi forvente yderligere sortering og flere containere. 

 

Kirsten T: 

Rengøring i Herslev foretages af frivillige. Dette fortsætter uændret da der er få aktiviteter lige nu. 

Gulvtæpper trænger til rengøring eller udskiftning, centerrådet ser på dette ved næste møde, som 

afholdes i Herslev. 

  

Kirsten H.: 

Regler for motion i Nødager er opdateret efter møde med tovholderne. Så der igen kun er åbent om    

formiddagen. Brugere skal skrive sig på et skema, så der er mulighed for smittesporing, hvis der skulle 

vise sig en corona smitte. 

 

Ragnhild:  

Fibernet er installeret på Lejrevej 15. 



 

Mary: 

Det er næsten lykkedes at få afskaffet brug af mønter til betaling for brug af lokalerne i de tre centre. 

Regnskabet ser fint ud. Det blev vedtaget, at udskifte de snart 30 år gamle gardiner på Lejrevej. 

Toiletpapir, køkkenruller og håndklædepapir til Nødager bestilles fremover hos Mary. 

 

 

5. Eventuelt – intet 

 

6. Næste møde i centerrådet er aftalt til :  

 

15.2.2021 kl. 13.00 i Herslev 

 

 

Kirsten S. Høiberg 

 

 


