
Centerrådsmøde d. 8 september 2022 

Fraværende: Thomas Thomasen 

Valg af ordstyrer:  Solveig Hitz 

Referat fra 22 august 2022:  Godkendt.  

 

Nyt fra Centerrådet: 

Torsdag den 15 september afholder Centerrådet ”Tour de France” evalueringsmøde med 

regnskab for det store arrangement i Rye. Vi fik puljemidler fra Lejre Kommune. Der serveres 

stjerneskud og lidt at drikke. Jonas fra ”mig og bonden” spiller en 3-4 melodier. 

 

Centerrådet har vedtaget, at rådsmedlemmer ved fratræden modtager en symbolsk gave, som tak for 

deres arbejde i Centerrådet. 

 

Vi mangler gode køkkenredskaber både oppe og nede. Jan Vilstrup Olesen tilbød at stå for indkøbet 

som vi takkede ja til. 

 

Det foreslåede årshjul på forrige Centerrådsmøde, vil blive taget op igen på et senere tidspunkt. 

 

På næste møde vil blive drøftet hvad vi evt. stiller op med den gamle scene som ligger på loftet.  

 

Jan Vilstrup Olesen kom med et omfattende oplæg til ”løft” af Salen: 

Haldrup malerierne på endevæggen i Salen flyttes til Kavalergangen. 

Opsætning af teatertæppe bagerst i Salen. 

Maling af Salen i lys grå på væggene, og en lidt mørkere nuance på hvælvingerne. 

Teaterbelysning, og belysning på hvælvinger. 

Mulighed for dæmpning af lyset i Salen, og de blå stuer. 

Indkøb og opsætning af projektor i Salen. 

Derudover forslag om udskiftning af lamper i hallen, og nye lamper i havestuen. 

Vi må følge med tiden, og det store løft vil gøre det langt mere attraktivt for udefrakommende 

kunstnere at ”gå på scenen” her på Østergaard. Det kunne f.eks. være Salon-orkestret fra Roskilde, 



Ca. 25 personer. 

 

Renoveringen af Oasen på 1-sal er nu tilendebragt. Arbejdet er udført af frivillige, og resultatet er 

super flot. 

 

Fredag den 23 september kl. 17.00 afholdes Tarteletfestival her på Østergaard. Musikeren er på plads, 

og som noget nyt skal vi have fundet en vinder af konkurrencen i tarteletspisning på tid. 

 

Nyt fra Solveig/Lejre Kommune: 

Inga Eliasen er trådt ud af Centerrådet. Vi takker for hendes store indsats gennem årene. 

 

Frivillig Fredag afholdes den 30 - 9  kl. 17.00 – 21.30 i Lejre Hallen, Bispegårdsvej 4    4320 Lejre 

 

Status på økonomi v. Jan Vilstrup Olesen 

Jan redegjorde for indestående i banken.  

Der er indgået aftale med ny regnskabsfører: Pia Simonsen i Kr. Hyllinge. 

Centerrådets regnskab lægges dermed over i et større program. 

 

Ansøgning til ØBS:  Ingen denne gang. 

 

Nyt fra hjemmesiden: Webmastrene har været på kursus i Hvalsø med Theis Askling. 

Ny deltager i gruppen er Randi Clemmensen fra Nødager, så alle centrene nu er repræsenteret. 

 

Eventuelt:  Der ønskes hjælp til havearbejde.  

 

Næste møde: 

  

 Centerrådsmøde torsdag den 6 -10- 2022  kl. 10.00 – 12.00 

 Centerrådsmøde onsdag den 9- 11- 2022  kl. 9.00 – 11.00 

 Centerrådsmøde onsdag den 14 -12-2022  kl. 10.00 – 12.00 med frokost. 

 Centerrådsmøde torsdag den 12-1 2023  kl. 9.00 – 11.00 

 



 

 

Derudover: 

 Torsdag den 15-9-2022 kl. 18.30 Tour de France evalueringsmøde 

 Fredag den 23-9-2022  kl. 17.00 Tarteletfestival 

 Torsdag den 6-10-2022 kl. 12.00- 14.30    Centerrådene samles på ØG til smørrebrød 

 Fredag den 21-10-2022 kl. 12.30 Gule ærter 

 Torsdag den 3-11-2022 kl. 9.30-11.30  Brunch for frivillige i Karleby Forsamlingshus
  

 

             Ref.:  Lisbeth Andersen 

   


