
Centerrådsmøde onsdag d. 21-8-2019 

Fraværende: Thomas Thomasen 

Ordstyrer: Jan V. Olesen 

Referat fra 3-6-2019: Godkendt 

Til Østergaard’s 40 års, og ØBS’s 20 års jubilæum d. 3-10-2019 har vi inviteret Borgmester Carsten 
Rasmussen, Vicekommunaldirektør Henrik Nielsen, Udvalgsformand Michael Ralf Larsen, 
Udvalgsmedlem Leif Nielsen, Udvalgsmedlem Flemming Damgaard Larsen samt Centerchef Lene 
Miller. Til vores glæde har de alle takket ja til at komme. 

Ved Tartelet Festival d. 6-9-2019 kommer ”Vagns Musikservice” og underholder med god musik og 
herlige syng-med sange. 

Taskeskabet i korridoren ved dametoilettet mangler nøgler. Vi undersøger, om nogen ligger inde 
med nogle af de nøgler vi mangler. 

Lydavisen kunne godt bruge en oplæser. Er det noget for dig, så henvend dig til                           
Birgit Cady tlf. 2325 5412. 

Opgaverne ved årets julemarked vil blive udført som hidtil. 

Østergaard’s  udenomsarealer har fået et gevaldigt løft af Thomas, Jytte og Søren, som har gjort et 
flot stykke arbejde. 

Det endelige formålspapir skal drøftes og besluttes på fællesmødet med de 3 centerråd d. 29-8-
2019. Efterfølgende går formålspapiret til politisk behandling. 

Der er sendt en politisk sag til september mødet, hvor der søges om et fast driftstilskud, sat ind på 
Aktivitetscentrenes konto og øremærket ”Bladudvalget”, så de frivillige ikke længere skal søge §18 
midler og have alt arbejdet med regnskab, bankkonto m.m. 

Økonomien er nu ved at være helt på plads efter indbruddet i foråret. 

Ved arrangementer skal der forefindes en driftjournal om forebyggelse af brand. Tilbud om 
brandøvelse er muligt. Derudover planer for opstilling af borde og stole m.m.  Driftjournalen står i 
receptionen. 

Ved mødet ”Fællesmøde med alle centerrådene” d. 29-8-2019 deltager hele centerrådet. 

Centerrådet har møde med formænd og tovholdere her på Østergaard d. 30-8-2019 kl. 10.00-
12.00. Mødet ledes af Solveig Hitz. 

Lejre Kommune skal spare. Det er besluttet at spare 1% i år, og derefter 2 %. 

Kasserer Benny Queiser fremlagde regnskab til orientering. 

Fællesdrøftelse omkring betalingsmåden af brugerbetaling vil blive drøftet nærmere på tovholder 
mødet. 



Opgaver i forbindelse med fælles-jubilæet blev fordelt. 

Mogens Neumann vedligeholder hjemmesiden aktivitetscentre.dk særdeles fint. 

Lokal Avisen vil gerne lave et interview omkring frivillige og de mange muligheder for 
pensionerede borgere. Anelise Q. Pedersen repræsenterer brugerfladen, Solveig Hitz den 
kommunale del. 

Kommunens blå hjemmepleje uniformer fordeles til genbrug. Vi har anmodet om en passende 
mængde, og også meget gerne en idè-pose, med mange ideer til hvad der kan laves af stoffet. 

Der blev taget hul på ideer til det kommende julemarked. 

Musiker Nina Frederiksen kommer ved julemarkedet og hygger med julemusik kl. 11.00-13.00 

Arbejdsopgaverne omkring havearbejde blev drøftet. 

Leveringsmulighed og pris hos leverandør blev drøftet. 

 

Næste Centerrådsmøde: Onsdag d. 11-9-2019 kl. 10.00 

Ref.: Lisbeth Andersen 

 

  


