
 

Referat af møde i styregruppen for Jungshoved skole onsdag d. 27.september kl.19.00 på skolen. 

Til stede: Merete, Ingrid, Lissi, Niels Holger, Morten, Torben, Gert, Lise J 

Afbud fra Tonny, Hanne R og Lise S 

Dagsorden: 

1. Økonomien er fornuftig på begge konti. Godt med lidt overskud, da vi næste år får et mindre årligt 

driftstilskud fra VK. Udlejningssæsonen er gået godt og givet god indtjening. I 2017 til dato 12 hold i 

skolen, 17 i lærerboligen og to booket i oktober, november og december. 

 

2. Vedligeholdelse:  

Vi vil gerne have skiftet dør og vinduer i gymnastiksalen- en del af 2.etape af vores 

vedligeholdelsesplan. Lise ansøger VK v. Peter Rasmussen om tilskud 50% fra puljen vedr. 

bevaringsværdige bygninger. Morten vil gerne have forsatsruder til tagvinduerne i 

strandjagtslokalet. De indkøber materialer, hvis der mangler (Vi har lidt overskud af plexiglas mm 

fra tidligere opgaver) De laver dem selv. Der er udgift til kalkning af gule væg i atriumgård. Der er 

udgifter på vej vedr. fyret, tagrender på halvtag, vandtønde, udhus til redskaber i en lille del af 

halvtag, blikkenslagerarbejde med lukning af et stykke ubrugt vandrør. Sidstnævnte spørger vi ind 

til vedr. betaling til egnshusmødet d. 6.11. kl.13.30 i Allerslev. 

 

3. Nyanskaffelser: Lise us om vi kan få de blå Ana skalstole, 25 stk fra Ergo-kontorindretning, hvor vi 

tidligere har købt dem. Pris 10.640 kr. Hvis ikke blå, så koksgrå. Lise us sideløbende om stole magen 

til forsamlingshusets fås uden polster og om de kunne være en mulighed, de er væsentligt billigere. 

Ønske om lys i østlokalet- har været drøftet tidligere. Gert us. Priser og model. 

Ønske om bedre lys over indgangsdøre. Lise us. hos elektriker. 

Lissi indkøber 4 bordlamper1á 129 kr.  til sengebordene i lærerboligen. 

 

4. Arbejdsdagen: Lørdag d.7.oktober kl.9.00-14.00. Primært rengøring i alle rum, oprydning i skuffer 

og skabe, gardinvask,  gård- og havearbejde. Desuden skal der sættes nyt stof på opslagstavler. Lissi 

indkøber stof. Oprydning i redskabsrum inden maling mm. 

 

5. Forsikring af frivillige. VK har spurgt ind til antal timer i forbindelse med drift af huset, ikke 

aktiviteter. Lise har svaret. Vi ved ikke om det bliver til forsikring, men afventer orientering til 

næste egnshusmøde. 

 

6. Bookingsystem, VK har indført nyt bookingsystem igen med tilbud om nye kurser.Lise kunne 

desværre ingen af de to dage på grund af arr. i skolen.  Indtil videre har det ikke været en 

forbedring i forhold til det næsten lige så nye system.  

 



7. Folderen er omdelt, fås på biblioteket og snart i kirke og skole. Da vi først har arbejdsdag d.7.10 og 

starter sæson d-2.10 venter nogle opgaver med at placere stole, borde, lamper etc. Rigtigt inden 

start. Vi mødes alle, der kan på tirsdag d. 3.10 kl.10.00. 

 

8. Hvordan fungerede den ekstra måned (maj) i år?  

Yoga og vævning har fungeret ok, når de selv åbner og lukker og gør rent efter sig.  

Skoleferier: Niels Holger har ferie i efterårsferie, juleferie og vinterferie og ønsker man at afholde 

sin aktivitet i disse uger, åbner og lukker man selv samt giver Niels Holger besked om, at man 

kommer.  

I perioden 1.5 til 30.9 har udlejning første prioritet, dvs. er der lejet ud, kan man ikke være i skolen. 

Se kalenderen, som opdateres løbende og sendes ud pr. mail. 

 

9. Kalenderen- ny er udsendt, mange brugere, både faste og lejlighedsvise, bl.a. lokalrådsmøder, 

sangaftener, foredrag, spiseklub etc. 

 
10. Ny hjemmeside www.jungshoved.net . Alle opfordres til at kikke. Morten har haft dårlige erfaringer med 

spam mails fra hjemmesiden. Lise tager problemet med til næste hjemmesideudvalgsmøde i næste uge. 
 

11. Næste møde i januar: D.24.1.kl.19.00. Morten har ikke kalender med og er usikker på, om han kan, 

hvis han ikke kommer, rykkes mødet til kl.10.00. 

 

12. Evt. 

Orientering/udveksling af info vedr. JIF klubhus, Den gl.brugs, traktortræk mm. Fremover vil vi (i 

hvert fald Lise) sætte pris på en henvendelse fra traktorforeningen vedr. levering af gratis vand. Det 

er ok i år, men styregruppen bør vide besked. Vi blev tilbudt pandekage/kaffebod til 

traktortrækket, men kun en meldte sig til nogle timer, så vi takkede nej. 

Fredag d.3.nov. kommer nogle spejdere i skolegården til rygsæktjek mm før natlig vandretur. Vi 

åbner, så de kan bruge toiletterne, kontaktperson Mogens Lauritsen. 

Egnshusmøde i Allerslev er foreløbigt sat til d.6.11 kl.13.30. Vi kommer så mange som muligt. Lise 

videresender invitation, når hun får den. 

 

Tak for et hyggeligt møde med rigeligt hjemmebag😊 

Alle ønskes en god sæson. 

 

Referat Lise J 

 

 

http://www.jungshoved.net/

