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Koordinationsudvalg for aktivitetscentrene i Lejre 

 

 

 

Referat fra møde onsdag den 5. november 2018 kl. 9.00, Østergaard, Ll. Karleby 

 

Til stede var Birgit Cady Larsen, Bent Wally Sørensen, Claus Carmel, Kjeld Andersen, 

Ragnhild Hansen, Anelise Quieser og Solveig Hitz. 

1. Godkendelse af dagsorden.  Godkendt. 

2. Godkendelse af referat af møde den 03.09 2018. Godkendt. 

3. Orientering fra Lejre kommune.  

 a.  Der er kommet takke svar fra borgmesteren vedrørende budget 2019, 

Aktivitetscentrene fortsætter som hidtil. 

 b. Der blev afholdt brandkursus  mandag i sidste uge. Kurset var godt og kan 

gentages, hvis det ønskes. Solveig uddelte røgalarmer og vil indkøbe 2 mere, 

således at alle centre er dækket ind. Solveig kontakter nyttejobberne til at hjælpe 

med opsætningen. 

 c. Løsøret i Aktivitetscentrene er forsikret gennem kommunens forsikringsordning. 

Selvrisikoen dækkes af kommunen. 

 d. Repræsentanter for Boblberg.dk deltager også til brunch på torsdag. Kjeld 

efterspurgte en fil på brochuren til brug for hjemmesiden. Solveig ville undersøge 

muligheden herfor.  

 e. Der sker forskellige rokeringer i ledende stillinger i kommunen, hvorfor der kan ske 

forsinkelser i leverancer og udbedring af opgaver. 

4. Orientering fra aktivitetscentrene. 

 Lejre Øst: Det kører stille og roligt. IT-området er ikke overbebyrdet. 

Bredbåndshastigheden er forbedret meget, efter der er kommet fibernet. 

 Hvalsø: Der er fuldt gang i aktiviteterne efter sommerferien. Mandagsgruppen 

stopper til januar, og en ny aktivitetsgruppe, med engelsk vil start op, Amputterne 

holder et møde den 7. november med deltagelse af formanden for Folketingets 

Sundhedsudvalg Liselotte Blixt. 

 Østergaard: Der har været holdt et arrangement med gule ærter, og tidspunktet er på 

opfordring flyttet til fredag eftermiddag. Tarteletfestival har været afholdt med stor 
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succes. Der er stor søgning på de gode foredrag. Lisbeth vil gerne have en afløser 

på it-fronten. Forberedelserne til julemarkedet er i fuld gang. Der savnes hjælpere.  

 

5. Fælles økonomi.  

 Solveig orienterede. Kjeld mener fordeling af budgettallene er uændrede og burde 

revurderes. Vinduespolering i Hvalsø skal fremover betales af fælles driften og ikke 

af centerets lokale kasse. 

6. Eventuelt.  

 Vedtægterne blev drøftet, og man er enige om i udvalget, at det enkelte centerråd 

selv bestemmer, hvor mange medlemmer der skal være i centerrådet, dog minimum 

5, jfr. Vedtægterne. 

 Kjeld omdelte et diagram, der viste, at 25.000 har besøgt hjemmesiden og i hvilke 

måneder. Der var flest brugere i juli og august. 

 Fibernettet er ikke installeret endnu i Hvalsø grundet problemer ude fra, men 

forventes at blive installeret i starten af 2019. 

 Afholdelse af førstehjælpskurser tages op på næste møde.  

8. Næste møde.  

 28.01.2019 kl. 9-11, hvor der bl.a. skal fastsættes et fælles møde for alle 3 centerråd 

i juni. 

 

 

 

Referent: Ida Hansen 


