
Centerrådsmøde d. 30. juni 2021 
 

Afbud: Kirsten Brunsborg og Søren Jensen 

Valg af ordstyrer: Jan Vilstrup Olesen 

 

Referat fra 26-05-2021: Godkendt 

 

Nyt fra Centerrådet: Med god støtte fra ØBS er der bestilt nyt fryseskab til brug for madholdene. 

Høstfesten, planlagt til lørdag den 25 september, blev drøftet. Vi forhører os om prisen for at 
booke Savoy Bigband, hvis ellers de kan. 

Vi har en snes stykker af de polstrede stole som trænger hårdt til en ombetrækning. Der er 
indhentet tilbud fra en møbelpolstrer. Stolene er designervarer, så det er ikke bare noget som lige 
skiftes ud. 

Gardiner og rullegardiner i lokalerne er tjekket for skader. Alt fungerer som det skal. 

En af husets brugere ønsker at oprette et syhold. Det kunne også være en mulighed at etablere en 
tid, hvor man kan komme og få repareret tøj. 

Der er venteliste til kursus hos Kurt Wennich Hansen i oplæring af det nye Min-ID. Man kan stadig 
tilmelde sig. 

Efter sommerlukningen starter vi ”Mor-mor mad” op igen den 17-8. Vi lægger ud med 

 ” Pramdragergryde som på Svostrup Kro nær Grauballe”. Sidste frist for tilmelding er den 13-8. 

Vi har fået nogle materialer til fremstilling af decoupage. Vi forsøger at finde en eller flere som 
kunne tænke sig, at lære fra sig, og gøre vores dronning kunsten efter. 

Havearbejdet blev drøftet. 

Thomas Thomasen besigtiger de skæve lægter på halvtaget. 

Vi har lokaler og tider til rådighed, så vi laver opslag til ophæng i byen med teksten: ”Tovholder 
søges til…” 

Som følge af donationen af Aksel Haldrup malerier, har Lejre Kommune bevilget 2800,- kr. til 
indkøb af skinner m.m. Til den kommende fernisering med deltagelse af blandt andre vores 
Borgmester Carsten Rasmussen, udlåner Kommunen de malerier de har af Haldrup.   

Lejre Kunstforening vil et par aftener i stuerne afholde foredrag om maleren. 

Nyt fra Solvejg/Lejre Kommune:  Hvordan klarer vi fremadrettet uddeling af årsprogrammet? 



Der er desværre nogle fejl i programmet, hvad angår starttidspunkter. Kontakt tovholderen hvis 
det er tilfældet for dit hold. 

Generelle hygiejniske regler gælder fortsat omkring corona. Alle dage kan man blive pcr-testet i 
Kirke Hyllinge uden tidsbestilling. 

Ved klima-ugen fra 11-18 september stiller vi rum til rådighed, og står for bæredygtig forplejning. 

Der er ved hver indgangsdør opsat udvendige opslagstavler med glaslåge. 

Automatisk tidsindstillet ”lås-op – lås-i” funktion vil blive etableret på indgangsdørene. Der 
modtages tilbud fra Roskilde Låseservice. Betales af driften. 

Birgitte Jensen fratræder sin stilling , og går på efterløn pr. 1 september. 

Den 26 august kl. 14.00 – 18.00 afholder Ældre Rådet informationsmøde her i huset, om valg til 
Ældre Rådet. 

Der vil igen blive arrangeret ”Frivillig Fredag” på Ledreborg. 

Økonomi: Jan Vilstrup Olesen orienterede om økonomien. 

Ansøgning til ØBS: Der ansøges om tilskud til ny polstring af stole. 

Hjemmesiden kører helt som den skal. 

Stuerne er blevet rigtig flotte med nye gardiner, lamper i vinduerne, malerilamper og nye malerier. 

Efter sommerlukningen åbner Østergaard igen den 9 august. Det har været en hård og lang 
corona-tid, så  hele ugen byder Centerrådet alle holdene i huset velkommen tilbage, med kaffe/te 
og lagkage.  

 

Nye datoer for møder:  

Centerrådsmøde:………………..   Tirsdag den 24-8 kl. 9.30 

Centerrådsmøde:………………..  Onsdag den 8-9 kl. 9.30 

Centerrådsmøde/Høstfest:….  Mandag den 20-9 kl. 9.00 

Centerrådsmøde/Gule ærter:  Mandag den 18-10  kl. 9.00-11.00 

Centerrådsmøde/Julebanko:.. Tirsdag den 23-11 kl. 9.00-11.00 

Centerrådsmøde/God Jul:……. Torsdag den 16-12 kl. 9.30-11.30 

 

      Ref: Lisbeth Andersen 

 



 

 

 

 

 

 

 

  


