
Referat fra Centerrådsmøde d. 21. 3. 2022 ,  

Afholdt Bognæsvej 5 Herslev. 

Afbud fra Grete Treffenberg. 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden. 

Godkendt 

2. Godkendelse af referat af møde d. 17.-1. 2022. 

Godkendt. 

3. Orientering fra Lejre kommune v. Solveig Hitz : 

Testcenter i Nødager 30 er nu lukket, men PCR test foretages stadig i 

Hvalsø. 

7. april afholdes møde på Østergaard hvor borgmester Tina Mandrup og 

Peter Olsen introduceres om aktiviteterne i Lejre kommune. Solveig 

deltager. 

Solveig konstaterer at sortering af affald efter gældende retningslinjer på 

ingen måde bliver overholdt på  Bognæsvej no. 5.  

Info skærmen er nu opsat på Nødager 30, men virker ikke endnu, og IT 

på adressen mangler stadig kapacitet. - Problemerne løses snarest. 

Der er afholdt møde på Lejre bibliotek om ægteparret Balslev Olesens 

projekt om Afrika. Centerrådets formand deltog i mødet.  

Efter en drøftelse omkring projektet, vedtog Centerrådet, at melde fra 

vedrørende deltagelse i projektet. 

 

4. Orientering fra centerrådsmedlemmer : 

Tove : 

Vandhanen i tekøkken lukker ganske langsomt, men drypper ikke.  

Der afventes, men problemet holdes under observation 

Tæpper i lokalerne i Herslev er nu udskiftet, og resultatet er meget 

tilfredsstillende. 

 



Ulla : 

Deltagerne i torsdagsklubben i Nødager er trætte af kagen, som bliver 

serveret. Mary medgav, at udbuddet var ensformigt, og ikke kan hamle op 

med det hjemmebagte. 

Forklarede endvidere, at det var en aftale med Bente Stoffer om at stoppe 

med Bake off brød, da den store ovn i Nødager ikke var tilgængelig, mens 

der var testcenter på stedet, og at det ikke måtte være kage af butterdej, da 

det krummer, Det begrænser mulighederne for variation. 

Mary  tager til efterretning, og vil søge at gøre det bedre. 

Ragnhild. 

Det afholdte tovholdermøde havde desværre lille tilslutning, men flere emner 

blev debatteret under mødet. 

Bl. a. henstillede Centerådets formand til, at tovholderne animerede deres 

hold til at møde frem til årsmødet i Lejre øst den 25. april, 

Det er meget vigtigt, at der blandt brugerne af vore centre i Lejre Øst er 

personer der er villige til at lade sig opstille til valg til Centerrådet for at 

opfylde vedtægternes bestemmelser, der forpligter til, et vist antal 

medlemmer i centerrådet. 

Ragnhild vil  aflægge besøg ved aktiviteterne ved lejlighed. 

Det er ikke lykkedes at finde en kørelærer, der vil komme og holde et kort 

køreteknisk kursus, for pensionister. Ragnhild vil henvende sig til 

færdselspolitiet for at høre, om der er hjælp at hente. 

Formanden udarbejder opslag til årsmødet, hvortil opgaverne blev fordelt. 

5. Eventuelt. 

Anvendelse af tildelte legater udsat til behandling i nyt centerråd, efter 

årsmødet. 

6. Næste møde. Årsmøde.  

Afholdes den 25 april i Nødager. 

 

                                                                           Referent, Mary 


