
 Centerrådsmøde onsdag d. 9-11-2022 

Afbud: Ingen 

Valg af ordstyrer:  Birgit Cady Larsen 

Referat fra 8-9-2022:  Godkendt.  

Nyt fra Centerrådet:  For videre plan omkring Årshjulet sættes en mødedato med deltagelse af  

Jan Vilstrup Olesen og Lisbeth Andersen. 

 

Den ophængte kunst i Salen er flyttet til kavalergangen på grund af kommende maling og anden  

opgradering. Giveren af malerierne har besigtiget omplaceringen. 

 

Modeshowet den 3 oktober gik som vanligt godt. Annie D har tilkendegivet at hun synes det vil være 

 rimeligt, at hun betaler et gebyr for at kunne sælge sine varer her i huset. Priser i det hele taget tages 

op på næste centerrådsmøde. 

 

Gule ærter var som altid en succes, og køkkenet fik megen ros som glædede os meget.  Humøret var 

højt ved pakkespillet mens blommetriflien blev nydt til en god kop kaffe. 

 

Mormor mad: Det foreslåes, at de frivillige i køkkenet som laver maden til husets arrangementer 

(Centerråd og andre) IKKE skal betale for maden, men selvfølgelig betale for egne drikkevarer.  

Inklusiv indkøb bruger ”kokkene” ofte 8-10 timer på tjansen, så det fandt vi kun rimeligt. 

 

Nyt fra Solveig/Lejre Kommune: Elevatoren er desværre i stykker. Det varer formodentlig op til 14 

dage førend den igen er brugbar, så informer gerne dine venner og bekendte, så de ikke kommer 

forgæves.  

På grund af energisituationen er Lejre Kommunes økonomi lidt stram for tiden, så en dyr regning for  

reparation af elevatoren kommer jo som noget af en overraskelse. 

 

Møde med ØBS omkring juleaften. Anelise Queiser Pedersen vil gerne deltage. 

 

Susanne i køkkenet fratræder sin stilling fredag den 18-11-2022 



Energispareforanstaltninger her i huset har gjort, at vi kun må holde en temperatur på max 20 grader. 

 

De gamle lysbilleder er afleveret til Lokal Historisk Arkiv. De modtog det hele. 

 

Frivillig fredag blev evalueret. Eventuelle nye områder udover hovedsagelig sport ville være godt. 

 

Status på økonomi ved Jan Vilstrup Olesen:   Jan redegjorde for indestående i bank. 

 

Vi drøftede ønsket om professionelle komfurer og ovne på 1-sal. Som det er nu, kan det tage mellem  

1½ og 2 timer at koge kartofler. Vi ser på mulighederne. 

 

Ansøgning til ØBS: Ingen denne gang. 

 

Nyt fra hjemmesiden: Intet denne gang. 

 

Eventuelt:   Skærmene slukker nu automatisk klokken 22.00 

Det vil sende et signal om, at vi er med på sparerunden. 

 

Der indkøbes juleting til dekoration i huset. 

 

Der er nu 7 hjælpere til havearbejde. Der indkøbes en løvblæser. 

 

Der er ophængt nyt flag på flagstangen. 

 

Vi prøver på udskiftning af diverse sæber, som ikke er gode nok. 

 

Som det kan ses på opslagstavlen i glasindgangen er der lavet aftale med Meny om en lækker 

juleplatte som kan bestilles til julefrokost eller juleafslutning. Bestil Østergaard-platten direkte i Meny. 

 

Der indkøbes gløgg, æbleskiver og julesmåkager til julehygge. 

Næste møde:  

14-12-2022  10.00-12.00 Centerrådsmøde med frokost 

12-1-2023     9.00  Centerrådsmøde      

         Referent: Lisbeth Andersen 



  

 

 

                


