
Centerrådsmøde torsdag d. 27-02-2019 
Jan Christiansen fra Økonomi afdelingen i Lejre Kommune, deltog før det ordinære 
centerrådsmøde, og fremlagde de forskellige ændringer som vil berøre os her i huset. Det være sig 
overdragelse af økonomien til centerrådet, oprettelse af CVR-nr., samt ændret moms beregning. 

Økonomien vil fremadrettet blive styret af Centerrådet, ligesom i de 2 andre områder( Lejre Øst og 
Hvalsø) 

Mere om det senere, når alt er faldet på plads. 

Jan Christiansen deltager igen ved et møde d. 11-03-2019, når vi har fået etableret en bankkonto. 

Han tilkendegav, at det tilstræbes at blive pengeløst  

Centerrådsmøde: 

Fraværende: Benny Queiser, Maj-Britt Jensen 

Ordstyrer: Jan V. Olesen 

Referat fra 08-01-2019: Godkendt 

Vi undersøger prisforskellen ved et evt. skift af kaffeleverandør. 

Der har på 2 hinanden følgende uger været indbrud på Østergaard. Forsikring og Lejre Kommune 
er i den forbindelse inde i billedet. 

Der vil blive etableret en låseplan med elektroniske nøgler. 

Der har været foretaget en del ureglementerede tiltag af forskellig art. Det være sig f.eks. 
rekvirering af elektriker, opsætning af lampetter samt indgåelse af aftale omkring kaffemaskinen 
til en årlig pris. Det er ikke tilladt. 

ALT SKAL GÅ GENNEM CENTERRÅDET 

Café-arrangementet lørdag 16-03-2019 er aflyst. Tilmeldingsfristen er ikke opfyldt, men 
tilmeldingerne er så få og træge i forhold til de forgangne år, at det ikke hænger sammen. I øvrigt 
har også harmonikaspillerne meldt fra i år. 

Husets arrangementer og betaling derfor, blev drøftet. 

Den 02-10-2019 har Østergaard 40 års jubilæum. Vi nedsatte en ”Tænketank”, som vil fremlægge 
forskellige forslag til fejring af dagen. Vi vil foreslå Østergaard’s Bruger-og Støtteforening et 
samarbejde omkring arrangementet.  

Vil der være interesse for, at der etableres en gruppe med trædrejebænk og dekupørsav i 
garagen? Det ville være muligt: mandag – onsdag eftermiddag og/eller fredag. Vi indkøber ikke 
maskiner førend vi ved, om interessen er til stede. 



 Kontakt Jan Vilstrup Olesen tlf.: 22 33 99 23 eller janvilstrupolesen@gmail.com  

Og giv din mening til kende. 

Østergaard Aktivitetscenter holder lukket de 3 dage op til påske, og ferielukket i uge 29 og 30. 

Alle lukkedagene overholdes. 

Østergaard er kommet på facebook. Er du facebook -bruger, så gå ind på Østergaard 

Aktivitetscenter  og læs de mange dejlige indlæg. Som Mogens Neumann skriver: Facebook 
gruppen er beregnet til at dele alle relationer til Østergaards Aktivitetscenter. Der kan deles 
nyheder, ønsker om aktiviteter, billeder, resultater o.s.v. Det er dog et krav at det delte skal have 
relation til Østergaards Aktivitetscenter, da man ellers vil kunne blive udelukket fra gruppen. 

Web-master er: Mogens Neumann 

Foredraget: ”En stemme fra radioen”, med Margaret Lindhardt, som skulle have været her i huset 
07-03-2019, er af aftenskolen blevet aflyst. 

 

Centerrådsmøde med Jan Christiansen: mandag 11-03-2019 kl. 10.00 

Centerrådsmøde: torsdag 28-03-2019 kl. 10.00 

Årsmøde: torsdag 04-04-2019 kl. 10.00 

 

Ref.: Lisbeth Andersen 
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