
Centerrådsmøde den 11-09-2019 
Fraværende: Alice Lynge Hansen 

Ordstyrer: Jan Vilstrup Olesen 

Referat fra den 21-08-2019: Godkendt 

Nyt fra Centerrådet: Forsikringsforholdene på Østergaard blev drøftet. 

En ildelugtende affaldssæk, samt 2 kasser med tomme flasker blev ved en fejl 
efterladt i rottehullet efter tarteletfestivallen. Det beklager vi meget. 

Vi har fået doneret 3 fine lamper til stakittet mod halvtaget. Vi har godkendt tilbud 
fra Stenbæk Andersen, som kommer og monterer. 

Jette Skov har tilbudt at komme en eftermiddag i november med demonstration af 
magnetsmykker. 

Centerrådet har desværre modtaget en henvendelse om en situation med særdeles 
dårlig tiltaleform overfor en af husets brugere. Centerrådet tager hånd om 
situationen. Det indskærpes, at her på Østergaard tiltaler og behandler man andre, 
som man selv ønsker at blive behandlet. 

Øl og vand. Kan de være på dåse? Vi undersøger priser og muligheder hos forskellige 
leverandører. 

Benny Queiser ønsker at gå ud af centerrådet, og samtidig forlade posten som 
kasserer. Centerrådet indhenter tilbud fra ekstern regnskabskyndig, som kan 
overtage. 

Der vil blive indkaldt til ekstraordinært centerrådsmøde, når vi har fået aftalt med 
regnskabsfører. 

På grund af tekniske problemer kan vi endnu ikke bruge Mobile Pay. Nærmere 
information senere. 

Fællesmødet og Koordinationsmødet gik begge rigtig godt. 

Fra 2020 vil økonomiske midler gå direkte til aktivitetscentrenes konti, så der ikke 
længere skal søges §18 midler til udgivelse af Årsprogrammet. 

Rasmus Juhl Jensen fra Lejre Kommune har besigtiget træer og buske. Den 23-9 
beskæres der i haven. Diverse værktøj kan lånes fra Vej og Park. 



Festudvalget omkring fællesjubilæet holder møde den 25-9. Der er i dag den 11-9 
tilmeldt 139 personer til arrangementet. Vi kan være max. 150 personer. Der vil 
være mulighed for at blive skrevet på venteliste. 

Den 6-9 blev der afholdt en hyggelig tarteletfestival. Der blev trakteret med 4 slags 
tarteletfyld, og musik og fællessang med Musikeren Vagn Suhr. 

Opstillingsplan til festivalen over borde og stole, som krævet af brandmyndigheden, 
blev givet til Solvejg. 

Ved drejebogsmøde den 24-9 fordeles opgaver ved det kommende julemarked. 

Ingen bemærkninger omkring hjemmesiden. Alt kører tilfredsstillende. 

Ingen ansøgninger til ØBS i denne omgang. 

Der er rejst forslag om, måske på et senere tidspunkt, at anskaffe en 
robotplæneklipper. 

 

Næste Centerrådsmøde: Torsdag den 17-10-2019   kl. 11.00 

Ref.: Lisbeth Andersen 


