
REFERAT af møde i styregruppen for egnshuset Jungshoved skole tirsdag d.2.oktober kl.10 -12 

på skolen 

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

Afbud: Morten, Hanne. 

Dagsorden: 

1. Punkter fra sidste møde: 

• Nyt varmesystem. Besked fra VK at vi hører nærmere i det nye år! 

• Perlesten på fortov.Niels Holger bestiller et læs sten til fortov mod vej og sti til 

lærerbolig. 

• Lys ved indgang til lærerboligen ad stien mellem gymnastiksal og Nådeled. Lise 

kontakter Jens O vedr. en løsning. 

• Besøget af KIF-udvalget: Et meget tilfreds udvalg var på rundvisning i foråret. 

• Arbejdsdagen d.29.9 gik rigtig godt, alt på listen blev lavet, 22 deltagere. 

2. Økonomi  

• Orientering om økonomien lige nu v. Lissi og Lise 

Økonomien er god, driftstilskuddet fortsætter i flg. VK de næste to år (budgetforlig). 

Dækker vores udgifter til lys, vand, varme, renovation og lidt til udvendig 

vedligeholdelse. 

3. Vedligeholdelsesplanen 

• Vinduer: Ønske om nye vinduer i øst- og vestlokalet samt ovenlysruder i 

strandjagtslokalet. Lise spørger Ole T. om priser. Vestlokalet har første prioritet, 

da det anvendes flest timer. Tages op, når vi kender pris og har svar fra VK om 

tilskudsmuligheder. 

• Gymnastiksalen- vi vil gerne sætte den i stand. Lissi spørger til pris for hjælp hos 

prof. maler for at male alt over 2 meters højde. Tages op igen, når vi kender 

prisen. 

• Køkkengulv. Udskydes på ubestemt tid, da gulvlæggeren er langtidssygemeldt og 

nuværende fungerer. 

• Andet: Termostat til at styre varmen i strandjagtslokalet- eller der skal lukkes for 

varmen efter hver torsdagsaften. Lise ringer til Morten. 

• Tonny ser på døren til skuret- skraber på asfalten. 

4. Inventarønsker 

• Kontorstole: Hanne og Ingrid indkøber to stk. 

• Stor gryde og piskeris til spiseklubben, Kurt køber, spiseklubbens overskud er indsat 

på skolens konto bl.a. hertil. 

• Andre ønsker: 4 stolesæder til de blå stole, paletknive og kagespader ( Merete ser 

efter nogle i genbrugsbutikken, ellers køber Lissi) 

• Der er støvsuger under trappen. Må bruges! 

• Niels Holger lægger pakke med vådservietter i klasseværelserne til aftørring af 

borde. 

5. Udlejning i forgangne og kommende sæson samt fastsættelse af takster. 

God udlejningssæson. Vi reviderer taksterne til plus 300 kr. i varmetillæg pr. døgn ved 

overnatning i skolen i perioden 1.oktober- 30.april. Træder i kraft i det nye år fremadrettet, 

hvis VK godkender det. Er sendt til forvaltningen. 

 



6. Brug af skolens lokaler/lærerbolig- hvem kan benytte lokaler med og uden betaling 

Der er helt klare retningslinjer vedrørende brug af lokaler uden betaling: Se vedhæftede 

vedtægter og aftale med VK- hænger også på gangen.  

Man skal være medlem af en af VK godkendt folkeoplysende forening eller interessegruppe 

eller være frivillig i f.eks. lokalrådet for at bruge lokaler uden betaling. Dvs. alle som er 

oprettet og godkendt i foreningsportalen. Derfor skal badmintonspillere være medlem af 

pensionistforeningen, som er udbyder af denne aktivitet eller selv lave en forening, der kan 

godkendes af VK! 

Skolens styregruppe er ikke involveret i, hvad de enkelte deltagere betaler for deres 

aktivitet, men skal sikre at aftalen med VK overholdes. I bookingsystemet kan man se alle 

de godkendte foreninger og grupper. 

Ingrid får nøgle til skolen af Niels Holger. I princippet har kun styregruppen en nøgle. 

Skulle der ved en fejl være låst og man mangler nøgle kan man ringe til  Niels Holger, 

Torben, Tonny eller Lissi, som alle bor tæt ved. 

ALLE skal huske at feje og tørre borde af samt tømme skraldespand efter brug af lokalet. 

Og selvfølgelig slukke lys og skrue ned for varmen, hvis der ikke kommer andre  eller når 

klokken nærmer sig 22.00. Der er lokaleskema i hvert lokale og kalender på gangen. 

Det gælder alle lokaler- også biblioteket, som er et yndet mødelokale. 

 

7. Kulturaftener i kommende sæson 

• Foreningen Norden har flere tilbud, et i samarbejde med Strandjægerne 

• Vi har syng-sammen aftener 

• Besøg af ”Tøjstativet” d.30.10- alle er velkomne- også en slags kultur at klæde 

sig😊 

 

8. Foreningen Jungshoveds børn overtager Sognets juletræ 

• Juletræsarrangement i skolen hilses velkomment. Gratis, da foreningen 

Jungshoveds børn er et udvalg under lokalrådet. Lise har givet foreningens 

kontaktpersoner besked. 

 

9. Nye tiltag i skolen 

• Bordtennis – et hold starter på torsdag. 

• Et syhold v. Hanne Hansen starter d.15.10 

Velkommen til begge aktiviteter 

 

10. Nyt fra lokalrådet 

Lise orienterede om, at der stadig er en ledig plads i lokalrådet, om gode møder, som er 

afholdt siden 1.8: 

Velkomstmøde, Borgermødet om trafik og landsbyforskønnelse 

 

11. Kalenderen og næste møde 

Kalenderen opdateres løbende, seneste udgave vedhæftes. 

Næste møde d. 22.januar kl.10.00 i skolen.  

Hvis behov indkaldes til møde om vedligeholdelse, når vi kender priser og 

tilskudsmuligheder. 

Referat Lise Jacobsen 


