
Centerrådsmøde 12-11-2019 

 
Fraværende:  Søren Jensen, Inga Eliasen 

Ordstyrer: Jan Vilstrup Olesen 

Referat fra 9-10-2019: Godkendt 

Nyt fra Centerrådet: Formand Anelise Q. Pedersen redegjorde for forløbet i Nordea indtil nu, 
vedrørende vores konto. Jan Vilstrup Olesen ledsager fremover Anelise til banken. 

Referatet fra i dag underskrives af Formand, Næstformand, ordstyrer og referent. Love og 
vedtægter 2019 medbringes til banken. 

Der foreslås indkøb af lyskæde til flagstangen. 

En kunstmaler kunne have interesse i at udstille sine malerier på Østergaard, med prismærkning. 
Det vil kræve en revidering af vore betingelser ved ophæng af malerier, men vi er positivt stemt. 

Ifølge Carlsberg vil priser på øl og vand stige i 2020. 

Der skal spares i kommunen vedrørende ældreområdet. I år 1 %. Næste år 2 %. 

Økonomien på driftskontoen er i balance trods mange udgifter. 

Medlemstallet i Lejre Motionsklub ved Kirsten Sandersen, falder. Det er derfor lidt stramt i år med 
hensyn til den årlige donation til julekurvene ved Østergaard`s julebanko. Måtterne i kælderen er 
mange år gamle og tyndslidte, så de trænger hårdt til udskiftning. Den udgift har vi søgt, og fået 
bevilget af ØBS, Østergaard`s Bruger-og Støtteforening, op til 3000,- kr, så vi vil med tak modtage 
donationen fra motionsklubben som vi plejer. 

Anelise Q. Pedersen redegjorde for centerrådets økonomi. 

Ved det kommende julemarked vil man også kunne købe pølser med brød. Derudover vil der være 
4 udefrakommende boder med spændende varer. 

Opgaverne ved julebanko 3-12-2019 blev fordelt. Sidegevinster produceres i kælderen. 

Parkeringspladserne er blevet 20 cm bredere. Vi modtager gerne tilbagemeldinger, om det er ok. 

Problemet med huller i gruset på parkeringspladsen blev drøftet. En løsning kunne være stenmel. 

Vores vaskemaskine er ikke særlig delikat, efter utallige vaske af gulvmopper, så det undersøges 
om det vil være muligt med en ekstra maskine til vask af viskestykker, karklude, duge og andet. 

Ca. 200 personer deltog i brunchen for frivillige i Karleby Forsamlingshus. Michael Ralf Larsen fra 
Lejre Kommune holdt en munter åbningstale. 



Næste møde: Onsdag d. 8-1-2020 kl. 9.30, hvor vi vil planlægge mødedatoer frem til årsmødet. 

 

Formand:    Næstformand: 

 

Ordstyrer:    Referent: 

 

Ref.: Lisbeth Andersen 

 

   

 

 

 

 


