
Centerrådsmøde 16-09-2020 
 

Valg af ordstyrer: Jan Vilstrup Olesen 

 

Godkendelse af referat fra 25-08-2020: Godkendt 

 

Nyt fra Centerrådet: Koordinationsudvalget har afholdt møde, og lænede sig 

positivt op omkring korona situationen. 

Kommunens brunch for frivillige, i Karleby Forsamlingshus , er aflyst på grund af  

restriktionerne omkring risikoen for korona smitte. 

Årets Julemarked er også aflyst. Derfor afholder Centerrådet udendørs 

loppemarked lørdag den 3-10-2020 kl. 10.00, med de mange dejlige ting som 

er samlet gennem året. På dagen vil man kunne købe 3 håndmadder med 1 

øl/vand og 1 snaps for en favorabel pris. Der vil være spritdispensere til rådighed. 

Centerrådet har efter nærmere overvejelse besluttet alligevel at bevilge nyt 

klæde på billard-bordene. Luven er slidt ned, så vi dækker halvdelen af prisen, og 

ØBS den anden halvdel. 

 

Nyt fra Solvejg/Lejre Kommune: Lejre Kommune skal finde 30 millioner 

kroner for at regnskabet balancerer. 

Om ca. 1 måned kommer der materiale ud om røgfri kommune. 

Restriktionerne omkring korona er igen blevet strammet.  

Max. antal personer i lokalerne skal overholdes. 

Aktivitetscentrenes økonomi er fin. 

 

Status på Centerrådets økonomi: Kasserer Jan Vilstrup Olesen fremlagde  

½-års regnskabet. Nogle betalinger på Mobil-pay er ikke gået ind på regnskabet.  

Har nogle måske fået trykket et forkert nummer på Mobil-pay? 

 

Billard kontingentet er fremadrettet kr. 250,- pr. år. 

 

Tovholdermøde: Ved Tovholdermødet den 23-09-2020 kl. 11.30 vil følgende 



emner blandt andet blive drøftet: 

Hvad gør vi med dem som ikke vil overholde husets regler? 

Bør navn på holddeltagere noteres hver gang, og navnene opbevares 1-måned.  

Indskærpelse af tovholdernes ansvar. 

Affaldssortering. 

 

Nye priser for fester og arrangementer: Pris niveauet tages op på et senere  

tidspunkt. Alle arrangementer i år er aflyst. 

 

Ansøgning til ØBS: Ingen i denne omgang. 

 

Nyt fra hjemmesiden: Intet. 

 

Eventuelt: Vi opfordrer med skiltning, til at holde afstand ved loppemarkedet. 

 

Næste Centerrådsmøde:  

Lille loppe-møde Mandag den 28-09-2020 kl.10.00 

Centerrådsmøde Torsdag den 22-10-2020 kl. 9,30 

 

       Ref.: Lisbeth Andersen 


