
Centerrådsmøde d. 3-6-2019 
Fraværende:   Kirsten Brunsborg 

Godkendelse af referat fra 3-5-2019:   Godkendt 

Samtykkeerklæring:   Er nu underskrevet af alle, og opbevares forsvarligt. 

 

Fællesmøde med alle formænd/tovholdere, hvor Mobil-pay og priser m.m. præsenteres,  

er sat til fredag d. 30-8-2019   kl. 10.00 
 

Alice Lynge Hansen har overtaget kontakten til frivillige hjælpere, fra Birgit Cady. 

 

Centerrådet har fået mail-adresse:   centerraad.karleby@gmail.com 

Centerrådet bestemmer, hvilke leverandører vi fremadrettet vil benytte. 

Køkkenpersonalet varetager indkøb af servietter, toiletpapir, kaffe og fløde m.m.  

Der er indgået aftale med Meny Kaffe i Ålborg. 

 

Kasserer Benny Queiser indkøber regnskabsprogram, og står for bogføring. 
 

Trods muligheden for betaling med kort og Mobil-pay vil det være muligt at betale med kontanter. 
 

Huset vil være lukket torsdag d. 3-10-2019 hvor vi fejrer Østergaard’s og ØBS’s  jubilæer. 

 

Flemming Damgaard Larsen kommer og fortæller kort om Østergaard’s  historie. Vi opfordrer ØBS 
til også at komme med et indlæg. Der er indgået aftale med duoen: ”Stine og Martin” om 
musikunderholdning. Jan V Olesen tjekker højttalere og mikrofoner på 1-sal.  
 

Thomas Thomasen fremlagde plan over Østergaard’s  p-pladser, og eksempel på vippebar plastpæl. 

Kommunen har instrueret i reglerne for beskæring og fældning af træer. 
 

Traileren må udelukkende bruges til grønt affald i plast sække. 
 

Det foreslåes, at de frivillige fra frivillighedslisten inviteres til havedagene på Østergaard. Der gives 
morgenkaffe med morgenbrød, og smørrebrød til frokost. 
 

Søren Jensen har meldt sig som frivillig til at slå græs. 

 

mailto:centerraad.karleby@gmail.com


Den store thuja som står mellem indgangsdørene er blevet så stor, at den vil blive beskåret pænt 
her til efteråret. 
 

Årsprogrammet er nu lagt ind på hjemmesiden: aktivitetscentre.dk 

Fysisk vil bladene onsdag d. 12-6 blive sorteret og lagt frem i forkontoret af centerrådet. 

 

Alle nøgler er nu opdateret. 

 

På baggrund af ændrede vilkår, bl.a. omkring den selvfinansierende konto på Østergaard, laver 
Solvejg Hitz et udkast til et nyt notat der skal godkendes politisk i efteråret. Alle 3 centerråd vil være 
inddraget i projektet. 

 

Tina Østby har udarbejdet en plan over lukkedage i 2019.    Se opslaget på tavlerne 
 

Vi har fået flere gode forslag til nye arrangementer på Østergaard. Dem ser vi velvilligt på. 

 Vi er altid glade for gode forslag fra husets brugere. 

 

Alice Lynge Hansen har en liste med frivillige som gerne vil hjælpe til ved arrangementer. 

 Har du lyst til at være med, så meld dig til hos Alice. 
 

Østergaard er sommerferie-lukket i uge 30+31.   (fra 22-7 til og med 4-8) 
 

Datoer for kommende møder: 

1 

Centerrådsmøde:     Onsdag d. 21-8-2019   kl. 10.00 

Fællesmøde på Østergaard: -med alle centerrådene     torsdag d. 29-8-2019  kl. 10.30 

Møde på Østergaard: Formænd og tovholdere       fredag d. 30-8-2019  kl. 10.00 

Centerrådsmøde:      onsdag d. 11-9-2019  kl. 10.00 

Jubilæer:   Østergaard og Ø.B.S.   torsdag d.  3-10-2019.      Mere info. senere. 

Centerrådsmøde:      torsdag d. 17-10-2019  kl. 11.00 

Centerrådsmøde:      tirsdag d. 12-11-2019  kl. 12.30 
 

Rigtig god sommer til jer alle 

      Ref.: Lisbeth Andersen 



 

      


