Referat af møde i styregruppen for Jungshoved skole.
Onsdag d.11.april kl.10.00 i VESTLOKALET
Til stede: Ingrid, Merete, Torben, Gert, Lise S, Tonny, Niels Holger, Lise J
1. Lokalfordeling:
Alle aktiviteter blev føjet i lokalskemaerne, Lise J booker i VK ´s system, når det fungerer
med sæsonbooking.
2. Nye tiltag/aktiviteter:
Ønske fra 2 hold om bordtennis. Vi slår aktiviteten op i folderen, som kommer til
september. Man kan ikke starte nu.
3. Økonomien lige nu- nye investeringer/ønsker/andet
o Økonomien ser ok ud. Vi har fået bidrag fra blomstermarked (2595), café ved Åbent
hus (1076) og spiseklubben (2300). Alle skal underskrive anmodning til banken, så
Lise J kan få et kort til indsætning af sedler i Møns Bank. Der mangler fra de
fraværende, som bedes underskrive ved nærmeste lejlighed.
o Vi har betalt vinduer, murerarbejdet var i fuld gang under mødet.
o Nye lysrør er opsat i østlokalet, de fungerer bedre end de tidligere.
o Kontorstole- pris undersøges før næste sæson. Vedr. kontorstole se nedenfor under
pkt. 4.
o Køkkengulv- udsat til Kims knæ er klar til det.
o Næste etape af vedligeholdelsesplanen. Vi afventer lige økonomien til næste møde
i oktober inden vi bestiller flere vinduer mm. Drøftede gymnastiksalen. Tonny
anbefaler, at vi fastgør de bestående panelplader med nye lister og maler dem.
o Der kommer en vandtønde, som en bruger har skænket. Opsættes ved nedløbsrør i
gården. Tak til giveren.
o Ny lerkrukke, som er en gave, tak til giveren. Lise J konsulterer Lissi om indhold til
krukken. Placeringen pt virker ok.
o Nyt varmesystem v. VK: Tre konsulenter gennemgik bygningen mm. sammen med
Niels Holger under mødet. Vi afventer deres udspil.
o Udlån af stole og borde – Vi fastholder aftalen om ikke at låne ud. Får man en
henvendelse, kan man svare nej eller bede dem ringe til Lise J.
o Der er undertiden behov for mørklægningsgardiner i østlokalet. Lise J indkøber i
Jysk ved lejlighed.
o Der købes stor gryde og stort piskeris til skolens køkken, Kurt sørger for det.
o Niels Holger bestiller lidt perlesten hos vognmanden til fortov ved gavlen og sti til
lærerboligen. Desuden overvejes lys på sti til lærerboligen, da vi gerne vil have
lejere den vej i stedet for via JIF´s p-plads, hvor der ikke er så indbydende. NH taler
med Jens herom.
o Ole T vil gerne hjælpe med stillads i gymnastiksal, når lysrør skal skiftes.
4. Arbejdsdag i foråret
o Vi holder en miniarbejdsdag tirsdag d.17.4 kl.9.00-11.00, hvor køkkenet rengøres og
opryddes. Desuden tages paneler og døre mm. i øvrige lokaler.

o Andre opgaver til senere: Flytte kontorstole på loftet? inden 4.maj, hvor der
kommer lejere. Hvem kan hjælpe??
o Skolegården- fejes og plantekasser og bede ordnes?
o Rengøring af ribber mm i gymnastiksalen efter murerarbejde?
o Hvis nogen vil melde sig til en opgave, vil det være dejligt. NH bestiller rengøring til
det alm. Før lejere i næste uge.
5. Fra sidste møde, siden sidst:
o Vedrørende renholdelse af toiletter og lokaler har der været bedring. Men husk
stadig at tjekke efter arr.
o Åbent hus var en god dag, samme tilslutning som tidligere. Vi skal huske:
Morgenkaffe for deltagere fra kl.9.00
Droneflyvning i afgrænset tidsrum f.eks. 12-13 og mere reklame herfor.
Lillian fra påske og julemarked vil lave stort skilt som et påskeæg til indfaldsvejen,
skolen refunderer materialer.
Vi besluttede, at der næste år sættes en annonce- minplakat i Ugebladet.
Vi fik fin avisomtale i Sjællandske.
o Besøget af KIF udvalget fra VK blev udsat på grund af sne, vi har ikke fået ny dato.
6. Kommende udlejningssæson i begge boliger/ opdatering kalender
o Kalenderen opdateres hele tiden - der sker hele tiden ændringer, så Lise J forsøger
at følge med og udsende opdateret kalender, Niels Holger forsøger ligeså.
o Fortsættere i april måned: Strikkecafé, kniplehold, yoga, pensionist
hyggeeftermiddage, vævestuen. Desuden enkelte foredrag, affaldsindsamling,
udlejninger
o Husk skolen er optaget d.16-18.april
o Forespørgsel fra Næstved Musikskoles dramahold vedr. lån af skolen og
lærerboligen i uge 31 i forbindelse med deres optræden i H.C. Andersens Verden.
De vil gerne have det gratis mod evt. senere at give en gratis forestilling på skolen.
Det kan vi ikke tilbyde, så er der andre, der også skal have det gratis og det kan vi
ikke drive skolen for. De er velkomne til at leje skolen, som desuden er optaget de
sidste tre dage i nævnte uge. Lise J svarer dem og medsender reklamen vedr. leje af
skole og lærerbolig med priser etc.
7. Evt. og dato for næste møde.
Næste møde er: Tirsdag d.2.oktober kl.10.00
Arbejdsdag for alle brugere: Lørdag d. 29.september kl.10-14.00
Referatet lægges også på hjemmesiden under Egnshuset Jungshoved skole
Referat Lise Jacobsen

