
Centerrådsmøde tirsdag den 25-08-2020 

 

Fraværende: Kirsten Brunsborg, Inga Eliasen 

 

Ordstyrer: Solvejg Hitz 

 

Godkendelse af referat fra den 13-02-2020: Godkendt 

 

Nyt fra Centerrådet: Der er ytret ønske om nye klæder på billardbordene. 

Der skiftes kun klæder hvis det er nødvendigt, og ikke nødvendigvis hvert andet 

år. 

Bordene er blevet besigtiget af Centerrådets mænd, med kendskab til billard, og 

de erklærer bordene i fin stand. I øvrigt er bordene kun 1 år og 11 måneder 

gamle, hvoraf Østergaard har været lukket i fire måneder hvor de så ikke har 

været benyttet. 

 

Der er rettet henvendelse omkring lyset fra lamperne under halvtaget, som man  

mener blænder beboerne overfor. Lamperne lyser sideværts, så det kan ikke lade 

sig gøre. Tænd og sluk tidspunkterne følger lygterne på hegnet i indkørslen. Vi 

kan derfor ikke imødekomme ønsket om at lamperne slukkes om natten. 

 

Centerrådet har vedtaget, at trods det at vi er frivillige betaler  

centerrådsmedlemmer kr. 25,- ved arrangementer med forplejning, og fuld pris 

for mormor-mad. 

 

Vi bestræber os på, at indkøbe mindre mængder ost ad gangen, da flere har 

påpeget at osten er for stærk. 

 



Ved betaling med Mobil-pay anmodes I om at notere hvad og hvem indbetalingen 

er fra. Derudover skal også Mobil-pay rubrikken på kaffesedlen udfyldes. 

 

Situationen omkring coronavirussen ser ikke umiddelbart ud til at være så meget 

på tilbagegang så større arrangementer kan gennemføres. Vi må nok se i øjnene, 

at 2020 forsvinder ud i den blå luft, så Centerrådet har i enighed besluttet at 

aflyse gule ærter den 23-10-2020 samt årets julemarked. Det er vigtigt for os, at 

vi passer på os selv og hinanden.  

 

Den kommende tid vil der i stedet for småkager være skærekage på programmet 

til kaffe og te. De var egentlig tiltænkt arrangementer, men da de er aflyst bruger 

vi dem op inden småkagerne igen findes frem. 

 

Priser for deltagelse i arrangementer siden 2004 blev drøftet. 

 

Vi satser på at etablere loppemarked på petanque banen lørdag den 3-10-2020. 

Nærmere information senere. 

 

Prisen for kopier fra vore kopimaskiner er: sort hvid kr. 2,- og farve kr. 4,- 

 

Den hyggelige cafe` med mormor-mad hver 14-dag genopstartes tirsdag  

den 22-09-2020 kl. 16.00. Jan og Søren tager forklædet på, og vil traktere os 

med krebinetter som vor mor lavede dem. De næste datoer vil være tirsdag den  

6-10-2020 og tirsdag den 20-10-2020. Husk at tilmelde dig fredagen før af 

hensyn til indkøb. Menuen kan også bestilles til at tage med hjem. Der kommer 

opslag på tavlerne. 

 

Pr. 1-1-2021 fjernes askebægrene udenfor. 

 



Nyt fra Solvejg:  Solvejg orienterede om organisationsjusteringen i  

Lejre Kommune. 

 

Status på økonomi: Kasserer Jan V. Olesen redegjorde for status på økonomi  

og bank m.m. 

 

Ansøgning til ØBS: Ingen denne gang. 

 

Nyt fra hjemmesiden: Intet for nuværende. 

 

Eventuelt: Vore frivillige havefolk har været her 3 gange, og har bla.a. klippet 

hæk. 

 

Næste møder:     Onsdag den 16-09-2020 kl. 9.00 

      Torsdag den 22-10-2020 kl. 9.30 

      Mandag den 16-11-2020 kl. 10.00 

 

                      

          Ref.: Lisbeth Andersen

  


