
Referat fra Centerrådsmøde 14-5-2018 

Ordstyrer: Benny Queiser 

Referat fra 5-4-2018, godkendt 

Dåse-øl eller flaske-øl. Dåserne er for dyre, så vi beholder  

flaskerne. 
  

Aftenskole Leder Jette Pikalidi kom med forslag til 

kommende foredrag. Vi forsøger at få foredraget: 

”Dobbeltmordet på Peter Bangs Vej” i stand til torsdag den 

25-10-2018, samt et humoristisk foredrag: ”I dronningens 

tjeneste” torsdag den 24-1-2019. Der kommer muligvis flere 

spændende foredrag, så følg med på hjemmesiden: 

aktivitetscentre.dk og tavlerne på Østergaard. 
  

Efter formandsskifte blev de forskellige gøremål i 

Centerrådet fordelt mellem medlemmerne: 
  

Birgit.......Notere bestillinger i køkkenet. Kaffe og ost til 

møder. 

Inga.........Annoncer og presseomtale. 

Birgit........Vedligeholde aktivitetstavlen på 1-sal, samt 

kontakte hold, som e.v.t. må aflyse, hvis salen skal bruges til 

arrangement. 

Jan..........Kontakt og dialog med billedkunstnere som 

udstiller malerier. Udlevere regler for ophængning af kunst.  

Kirsten.....Kontakt til frivillige, når vi har behov. 



Benny......Vin indkøber 

Alle områder tilbagemelder til Centerråd.  
  

Erindringsværksted arrangeret af Lejre Bibliotek og Arkiv,  

etableres her på Østergaard med start ca. medio 

september.   

Få hukommelsen på gled, og skriv nogle erindringer til 

familiens børn eller dig selv. Når datoerne er på plads, kan 

de ses på lejrebib.dk, aktivitetscentre.dk og på tavlerne. 
  

ØBS ( Østergaards Bruger og Støtteforening) ansøges om 

støtte til maling m.m. i garagen, hvor smykkeholdet holder 

til. 
  

Bladet kommer tidligt ud som sidste år, d.v.s. sidst i juni. 
  

Centrenes web-mastre er på kursus i Hvalsø 29-5-18. 
  

Billardspillerne har ansøgt om 2 nye billardborde.  

Vi anmoder om at få endnu et tilbud. 
  

Centerrådet vedtog at sænke den bundne kapital fra 

60000,-kr til 50000,- kr (mindstebeløbet som skal stå på 

kontoen til husets fornødenheder). 
  

Kælderen er færdig, nymalet og med 2 nye udluftnings-

ventilatorer. 



  

Vi har mange udgifter for tiden, så renovering af Oasen ved 

køkkenet på 1-sal udsættes til senere. 
  

Vi har fået tilbudt et klaver. Vi rekvirerer en pianostemmer til 

at vurdere og e.v.t. stemme de klaverer vi har, inden vi 

bestemmer os. 
  

Nye datoer for centerrådsmøder: 

Mandag den 4-6-18   kl. 13.00 

Tirsdag  den 14-8-18 kl. 13.00 

Onsdag  den 5-9-18  kl. 13.00 

Torsdag den 11-10-18 kl. 13.00 

Torsdag den  1-11-18 kl. 13.00 
  

Ref.: Lisbeth Andersen 

  

 


