
Referat af centerrådsmøde øst den 23.1.2023 på Lejrevej 15a. 
 
Dagsorden: 
 
1. Godkendelse af dagsorden. Godkendt. 
 
2. Godkendelse af referat fra møde d. 7.11.22. Godkendt. 
 
3. Orientering fra Lejre kommune ved Solveig Hitz. 
Krolf ved Bøgebakken. Der kommer kun ganske få. Det er nok ikke den bedste tid på 
året til den aktivitet. Man kan kontakte Solveig, hvis man har en ide til andre steder, 
hvor der kunne være interesse for krolf. 
 
Det er tid for Bladudvalget at sende breve ud vedrørende næste blad. Bladet må 
ikke påføres navn længere, så en ny måde at få orientering ud om bladene skal 
findes. 
 
Budget 2022 er overholdt. Det samme for 2023 forventes. 
 
Kommunen har en bil, som kan bruges af de frivillige. Udgifter/indtægter hviler i sig 
selv. 
 
Madprojekt i Nødager stopper næsten før det er startet. Der er ikke arbejdskraft til 
det. Madhold på Østergaard er nu udelukkende med frivillige. 
 
Alle ansatte hos Solveig er flexjobber, men en vis fysisk formåen kræves. En ansat 
stopper nu; har kun været ansat kort tid. Eventuel nyansættelse skubbes 2 måneder. 
Det er praksis i kommunen. 
 
Der blev talt om frivillighed på plejecentrene. De frivillige modtages ikke altid lige 
venligt. Der holdes møde om kulturfestival i Hvalsø. Solveig deltager. 
 
Tove: 
Forespørger, om det er muligt at søge tilskud til en bustur i Herslev. Eventuelt 
tilskud fra legatpenge. Der er intet nyt vedrørende evt. nyt komfur i Herslev, som 
Bylavet har talt om at sætte ind. Bylavet holder fastelavnsfest, hvor de bruger huset. 
 
 



Mary: 
Uddelt og gennemgået regnskab for legatpengene. Spørgsmål om eventuelt tilskud 
til bustur i Herslev udsættes til næste møde. 
 
Gulvproblem ved toilet på Lejrevej: Har haft besøg af folk fra Kommunen. Nærmere 
undersøgelse følger. Der er også ønske om at få renset tagrender. 
 
Uddeling og gennemgang af årsregnskab. Mary har været i banken og har fået 
ordnet elektronisk medarbejdersignatur. 
 
Ragnhild: 
Vedrørende afholdte foredrag. Foredrag på Lejrevej om Osted under krigen: der var 
ca. 20 personer. Foredrag i Gevninge om Udbryderkongen: der kom kun 5. Det er 
nok ikke foredrag, vi skal satse på. 
 
Trafikkursus den 25.1. i Gevninge har 41 tilmeldte. Underviser skal have 1000,- kr. 
for to timer. Der holdes kaffepause undervejs. 
 
Infoskærme: Tom Jægerskou står nu for Nødager og Lejrevej, Mogens Neumann har 
stadig Østergård. Det undersøges, om skærme kan slukkes om natten for at spare el. 
 
Filmlærred til Lejrevej: Beslutning udskydes til næste møde. 
 
Ragnhild søger en person i Lejre øst, der vil deltage i arbejdet med årsprogrammet. 
En tidligere tilmeldt meldte fra igen. Der søges stadig en hjælper til arbejdet, da 
ingen har meldt sig. 
 
Valg/generalforsamling: På valg til næste generalforsamling er Kirsten Tirevoll, Ulla 
Christensen og Ragnhild Hansen. Kirsten ønsker genvalg, men Ragnhild og Ulla 
stopper. 
 
Eventuelt: Intet.   
 
Næste møde: Bognæsvej 5 den 20.3.2023 kl. 13.00. 
 
Referent. Else Melgaard 
 
 


