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                                 Årsmøde i Centerrådet på Østergaard 

                                                 Torsdag d. 5. april 2018, kl. 10. REFERAT 

Pensionister og efterlønsmodtagere, der er bosat i Lejre Kommune og  

deltager i årsmødet, har stemmeret. 

Til årsmødet er der 2 ud over centerrådet som er stemmeberettiget, der er mødt op 

Dagorden i henhold til gældende vedtægter: 

Valg af dirigent: Benny Hammerbak foreslås og bliver valgt. Benny H. konstaterer 

at årsmødet er rettidigt varslet og dermed lovligt 

Valg af referent: Solveig Hitz foreslås og bliver valgt 

Valg af stemmetællere: Udsættes til hvis det bliver nødvendigt 

Beretning ved Centerrådets formand til godkendelse: Formandens beretning er 

vedlagt som bilag. Formandens beretning er godkendt 

Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse: Regnskabet er gennemgået  

og godkendt 

Behandling af indkomne forslag: der er ikke kommet forslag til årsmødet  

Valg til Centerrådet. Valget gælder for 2 år 

På valg er: 

Lona Nilsson; modtager ikke genvalg 

Birgit Cady, modtager genvalg: Birgit Cady er genvalgt 

Anelise Queiser, modtager genvalg: Anelise Queiser er genvalgt 

Lisbeth Andersen, modtager genvalg. Lisbeth Andersen er genvalgt 

Jan Vilstrup Olesen opstiller til centerrådet: Jan Vilstrup Olesen er valgt 

Valg af 2 suppleanter, valget gælder for 1 år 

På valg er: 

Benny Queiser, modtager genvalg, men indtræder som medlem i centerrådet 

Jytte Johansen opstiller som suppleant og bliver valgt som suppleant 

Valg af revisor for 2 år. 

På valg er: 

Johan Frank, modtager genvalg: Johan Frank er genvalgt 

Benny Hammerbak, modtager genvalg: Benny Hammerbak er genvalgt 

Valg af revisorsuppleant.  

Ingen opstillede 

Eventuelt: 

Solveig Hitz forklarede de fremmødte om hendes jobbeskrivelse, der gør at det ikke 

altid er muligt at træffe Solveig på Østergaard, grundet andre mødeaktiviteter i 

Lejre Kommune. Tidligere var det muligt at træffe lederen på Østergaard, men 

det er en anden situation i dag. Man kan altid se på tavlen i køkkenet hvor  

Solveig er og man kan altid ringe eller sende en mail hvis der er behov for dette. 

Lisbeth Andersen takkede på Centerrådets vegne Lona for hendes formandskab 

igennem mange år. 


