
Årsberetning 2018 

Allerførst hjertelig velkommen til årsmøde i Centerrådet. Jeg har glædet mig til at fortælle om Centerrådets 

arbejde gennem det sidste år. 

Der er i 2018 igen foretaget en del forbedringer på Østergaard. I mange af sagerne har det været med 

velvillig støtte fra ØBS Østergaards Bruger og Støtte forening. Det er af meget stor betydning for Østergaard 

at ØBS og Centerrådet har så godt et samarbejde. Det vil vi gerne sige ØBS mange tak for. 

I det forløbne år har ØBS støttet Østergaard med 59. 277,28 kroner 

Pengene er brugt til blandt andet: 

 Annoncer til vores julemarked 

 Udskiftning af garageport og isætning  af vindue i garagen. 

 Maling af blomsterkælderen 

 Opdatering af computerne i IT rummet 

 Udskiftning af det ene billardbord, centerrådet betalte for udskiftning af det andet 

 Klaveret er blevet stemt 

I årets løb har Centerrådet, som vanligt, afholdt flere arrangementer og fester. 

 Fange koret i august. Det var en meget inspirerende eftermiddag med rigtig mange besøgende 

 Som noget nyt blev der holdt tarteletfestival i september, det var en stor succes 

 Gule Ærter i oktober 

 Julemarked i november 

 Julebanke i december, med gammeldags opråb.  

 Nytårsfrokost i januar 

 Fremvisning af undertøj m.m. i marts  

Centerrådet har i år, af flere årsager, valgt at aflyse cafe arrangementet. 

Centerrådet holder fortsat møder ca. 1 gang om måneden og efter behov. Centerrådet arbejder hele tiden 

på, dels at holde fast i de gode gamle, traditioner, men er også meget opmærksomme på at se på nye 

muligheder. 

Der har desværre været indbrud 2 gange på Østergaard i februar i år og ved sidste indbrud blev 

pengeskabet stjålet. Det kommer til at få indflydelse på den fremtidige måde, som Centerrådet kan 

håndtere de penge der kommer ind i løbet af året. Centerrådet arbejder på at gøre Østergaard pengeløst, 

men det kommer ikke til at ske over natten, men vi ser på mulighed for Mobile Pay og andre tiltag, der kan 

minimere håndtering og opbevaring af kontanter. Centerrådet får stor støtte og opbakning fra Lejre 

Kommunes økonomi afdeling og af Solveig. 

Centerrådet ville ikke kunne gøre alt det vi gør uden støtte og hjælp fra de mange frivillige, der stiller op, 

når vi har brug for det. Vi kan heller ikke undvære d e frivillige telefonpassere, der året rundt er i huset, 

sikrer at der altid er en person man kan tale med og i øvrigt hjælper med alle mulige praktiske opgaver. 



Vi har igen i år haft stor hjælp af Lejre Kommunes Nyttejob koordinator. Både ved Julemarkedet, men også i 

løbet af året til f.eks. af få kørt affald væk og mange andre opgaver.  

Centerrådet vil også her sige stor tak til det personale, der er i huset og som er behjælpelige med alt det 

daglige men som også yder en meget stor indsats omkring julemarkedet og også tager ne tørn med 

rengøringen i de stille måneder før sommerferien. 

Centerrådet har igen i år besluttet i samråd med Solveig og personalet at Østergaard er lukket i uge 29 og 

30 samt de 3 dage før påske. 

Tak for ordet. 
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