Referat af møde i styregruppen for Jungshoved skole:
Onsdag d.24.januar 2018 kl.19.00 i skolens østlokale.
Til stede: alle
1. Økonomi- driftsregnskab 2017, udlejningsregnskab 2017 v. Lissi og Lise J
Regnskabet blev gennemgået og godkendt. Budgettet for 2017 holdt med et overskud til
gennemførelse af næste etape af vedligeholdelsesplanen.
2. Styregruppens sammensætning og opgavefordeling i 2018.
Lise Jacobsen, formand og kasserer for udlejningskontoen, kulturaftener
Lissi Henriksen, kasserer for driftskontoen, julemarked, kulturaftener
Niels Holger Wermuth, vicevært, madhold 1
Ingrid Oxlund, kniplehold
Morten Larsen, strandjagtsforeningen
Gert Jensen, fritidsfiskerforeningen
Merete Larsen, afspændingsholdet
Torben Stade Nielsen, vævestue og bibliotek, yogahold
Hanne Rasmussen, blomsterværkstedet
Lise Særslev, strikkecafeen
Tonny Vang, pensionistforeningen
Carina er efter ønske trådt helt ud af styregruppen og lokalrådet. Der er derfor en ledig plads i
lokalrådet. Ingen ønskede pt at tage den ledige plads.
3. Nyt fra brugerne herunder opdatering af kalender og lokaleskemaer:
Afspændingshold fuldtalligt, 3 nye deltagere og venteliste, glade for nye lamper i stuen.
Knipleholdet, går godt, har plads til flere.
13 i strikkecafeen, der går godt.
8 til rusesyning første gang, flere kommer til. Mangler stadig bedre lys.
Altid fuldt hus hos strandjægerne torsdage.
Fuldt hus i vævestuen. Ros til Anne for et altid pænt bibliotek.
Blomsterværkstedet går godt, plads til flere.
Pensionistforeningen har fin tilslutning til petanque og kortspil om tirsdagen. 26 gymnaster. 14-16
badmintonspillere.
Desuden fuldt hus i spiseklub hver gang, fin deltagelse i syng sammen aftener, ligeså til foredrag i
Foreningen Norden. Husk foredrag d. 1.2 om hunden, menneskets bedste ven i samarbejde med
strandjagtsforeningen.
Alle skal huske at feje efter brug af lokale. Alle tjekker toiletterne før, man forlader skolen efter
aktivitet. Hvis noget ikke er ok, giv Niels Holger besked eller udbedre det selv!
Husk også at tjekke om hoveddøre står åbne under aktiviteter- så varmen ikke fosser ud!
Der er ikke rengøring hver dag. Men Niels Holger gør rent ca. en gang om ugen i de forskellige
lokaler afpasset hvornår, der er aktivitet.
Yogaholdet fortsætter igen i år i maj. Leder får en nøgle. Der er også andre brugere ind i mellem (
møder o.lign. og Niels Holger kan bestille rengøringsselskabet til rengøring to gange i maj, da han
ikke får betalte timer til rengøring i maj måned.
Inden april måned bedes hvert hold fortælle Niels Holger om de fortsætter til 1.maj eller stopper
1.april af hensyn til varme og rengøring. Flg. har foreløbigt sagt, at de vil fortsætte til 1.maj:
Strikkecafe, kniplehold, Pensionisterne tirsdag.
Det er i orden at referatet lægges på skolens side på www.jungshoved.net, så alle kan følge med.
Lise lægger det ud.

4. Invitation til møde om udskiftning af varmekilder og indgåelse af energiaftaler
VK har inviteret til mødet d.19.2 kl.13.30-14.30 i lokale 3 på Rådhuset i Vordingborg.
Niels Holger, Gert, Lissi, Torben og Lise deltager. Lise har meldt os til, kørsel aftales indbyrdes.
5. a) Vedligeholdelsesplanen vedrørende udvendige bygninger - hvor langt er vi?
Orientering om projekt vinduer og kalkning i atriumgård, murreparationer mm i flg. aftale med VK´s
arkitekt Peter Rasmussen efter ansøgning til VK´ s byfornyelsesmidler v. Lise J
Lise kontakter tømreren for at høre, hvornår vi kan forvente, at arbejdet går i gang.Vi skal være
færdige allersenest 1.maj.
b) Køkkengulv v. Tonny Vang.
Kim og Tonny regner med at lægge linoleumsgulv i det store køkken i uge 11, begge weekender
medregnet. Køkkenet kan ikke anvendes i disse dage.
6. Ønsker til anden vedligeholdelse inden døre og ønsker til inventar.
Bedre lys i østlokalet. Gert besøger Oles værksted for at se, om deres lys ville være egnet i
østlokalet. Niels Holger aftaler med Jens, når lamper er klar.Vestlokalet kan bruge to nye
kontorstole. Lise og Ingrid undersøger priser.
Strandjægernes ønske om nye borde, bliver løst ved at flytte de to smalle borde fra østlokalet til
strandjagtslokalet. Deres gamle borde sættes på balkonen. Hvis behov for flere borde i øst, tages
det op til næste møde.
7. Fastelavn d. 11.februar for børn og voksne i samarbejde med Jungshoveds børn.
Foreningen Jungshoveds børn arrangerer fastelavn. Lise og Knud hjælper med opsætning af tønder.
Skolen betaler tønderne, køller lånes af pensionistforeningen. Resten klarer foreningen selv. Der er
først ledigt fra kl.11.00, da ergoterapeuterne har lejet skolen indtil da.
8. Åbent hus d. 24. marts
Løse ideer blev luftet, det præciseres, at det er en det forventes, at man bidrager til åbent hus og
arbejdsdag, når man kan bruge skolen uden omkostninger.
Møde om åbent hus: 20.februar kl.10.00 på skolen.
9. Det nye bookingsystem
Det fungerer ok, men er ikke indrettet til vores brug, man kan f.eks. ikke booke efter sommerferien
og vi har bookinger et helt år frem og så skal Lise huske at booke alle de udlejninger efter 1.august.
Møde om lokalefordeling næste sæson d.11.april kl.10.00 på skolen.
10. Orientering om hjertestarterkursus, som er afholdt.
Der var ingen, der pt havde behov for et kursus.
11. Møns Bank - mulighed for at søge midler inden 4.2 til:
” Møns Bank støtter projekter indenfor sport og kultur, som ellers ikke har mulighed for at blive
gennemført – det sker via Jubilæumsfondens årlige uddeling, og det er nu!”
Lise sender ansøgning om midler til nyt filmlærred og en udendørs basketkurv.
12. Forårsarbejdsdag dato?
Ikke fastsat, da vi lige afventer skift af vinduer mm, så vi kender behovet.
13. Nyt fra skolen til næste blad. Lise J skriver om Åbent hus, om regnskabsåret, vedligeholdelse mm.
Kort sagt at det går godt!
Referat Lise Jacobsen.

