Centerrådsmøde d. 15-4-2021
( Afholdt udendørs)
Afbud: Ingen
Valg af ordstyrer: Jan Vilstrup Olesen
Referat fra 16-11-2020: Godkendt
Formanden bød alle velkommen.
Nyt fra Centerrådet: Udsættelse af Årsmødet p.g.a. korona situationen er godkendt af
Kommunalbestyrelsen.
Der blev uddelt oversigt over ledige lokaler og tider på Østergaard, til brug ved etablering af nye
aktiviteter. Vi har fået mange ideer til hvad der evt. kunne være interessant at starte op, ifald
nogen kunne have lyst til at være primus motor:
Dilettant/revy
Decoupage
Sequence (spil)
Klaverundervisning
Skak
Gospelkor
Portvinssmagning
Udstilling af forskellige ting
Eventuelt samarbejde med omegnens kokke
Få bordtennis op at stå igen
Blomsterdekoration og blomsterbinding
Udvide slægtsforskning med et eller flere hold
Flere madhold
Filtning
Lokal historie
Læseklub om Lejre Kommune

Bygge modelskibe (i blomsterkælderen, hvor tingene kan blive stående fra gang til gang.
Tilbyde mulighed for digitale spil i EDB-rummet. F.eks. Counter Strike.
Når vi når så langt som til at åbne Østergaard igen til dagligt brug, formodentlig efter
sommerferien, var der enighed om at vi byder alle vore brugere velkommen tilbage med kaffe/te
og lagkage hele den første uge.
Efter dialog med levnedsmiddelkontrollen er der indkøbt loftplader til udskiftning af de
nuværende plader med prægede huller, i køkkenet i stueetagen.

Centerrådet forventer at afholde følgende arrangementer i 2021/2022:
25-09-2021 Høstfest i stedet for julemarked, udendørs med loppemarked.
22-10-2021 Gule Ærter
07-12-2021 Julebanko
14-01-2022 Nytårsfrokost
?

Modeshow (dato kommer senere)

Tirsdag i ulige uger

Mormor mad

Jan Vilstrup Olesen fremlagde driftregnskab. Mobile-pay har været benyttet 154 gange.
Alice og Jytte har påtaget sig opgaven at indkøbe nye gardiner til stuerne.
Rådsmedlemmerne fortalte om hvad de havde foretaget sig i lukketiden.
Centerrådet fortsætter uforandret til næste år.
Vi har fået tilbudt en kunstdonation fra lokal kunstner, på en 10-15 malerier som vi har
takket ja til.
Lejre Kommune har fået ny Centerchef Mette Molin, efter Lene Miller.
Næste møde: Onsdag d. 26-05-2021 kl. 9.00

Ref.: Lisbeth Andersen

