Referat af møde i styregruppen for Egnshuset Jungshoved skole tirsdag d.22. januar 2019
kl.10.00-13.00
Til stede: Gert, Tonny, Niels Holger, Lissi, Merete, Torben, Ingrid, Hanne, Lise J
Fraværende: Morten, Lise S

Dagsorden:
1. Økonomi- driftsregnskab 2018, udlejningsregnskab 2018 v. Lissi og Lise J blev godkendt og
underskrevet. Skolen har en sund økonomi. Lise J indsender til kommunen.
2. Styregruppens sammensætning og opgavefordeling i 2019:
Formand, udlejningskasserer, syng-sammen-aftener Lise Jacobsen
Driftskasserer, julemarked, forårsmarked Lissi Henriksen
Vicevært Niels Holger Wermuth
(Økonomiudvalg: Lissi Henriksen, Lise Jacobsen og Niels Holger Wermuth, vicevært.)
Morten Larsen, strandjagtsforeningen
Gert Jensen, Fritidsfiskerforeningen
Tonny vang, Pensionistforeningen
Merete Larsen, rep. Afspændingshold og spiseklub
Torben Stade Nielsen, rep. Vævekreds, bibliotek
Ingrid Oxlund, rep. Knipleholdet
Hanne Rasmussen, rep. Bladet og blomsterværkstedet
Lise Særslev, rep. Strikkecafeen
Foreningen Norden, syholdet og biblioteket tilbydes en plads i styregruppen.
3. Forslag til takster for udlejning af skolen er nu godkendt af VK, Lise J har rettet på
hjemmesider mm. og taksterne er gældende fra d.d.
4. Opgaver og andet fra sidste møde:
Søsten til fortov bestilles af Niels Holger.
Lys ved lærerbolig : Lise
Dør til udhus er repareret, tak.
Termostat i strandjagtslokalet er skiftet og virker, tak.
Indkøb af kontorstole er udført, tak
Indkøb nyt køkkengrej er udført, tak.
Juletræsfest arr. af Jungshoveds Børn var stor succes, tak.
5. Nyt varmesystem? Hvad er der sket siden møde med VK 19.2.2018? Ingenting! AFVENTER .
6. Vedligeholdelsesplanen vedrørende udvendige bygninger - hvor langt er vi?
Ansøgning vedr. nye vinduer i øst- og vestlokalet er sendt til VK OG Peter Rasmussen VK var
på besigtelse i går, mundtligt tilsagn, afventer papirer og bestiller derefter hos
tømrermester Ole Torstensson.
7. Anden vedligeholdelse inden døre. Lissi er gået i gang i lærerbolig, stor tak.

Lissi har indhentet tilbud hos malermester Hans Peter Hansen, Præstø. Lise J forespørger
hos Peter Rasmussen, VK, om vi kan søge tilskud til denne opgave.
Vorers prioritet er 1. male gymnastiksal, 2. lakere eller skifte gulv i gymnastiksal, 3. male
bagtrappe og balkonområde. Hvor meget, vi kan få gjort i år afhænger af evt. tilskud.
Lissi beder om tilbud på lakering af gulvet hos malermester HP Hansen, Tonny undersøger
pris på nyt trægulv, evt. kan Gert og Tonny med lidt flere selv slibe og lakere gulvet.
8. Ønsker til inventar.
Rep. eller nyt komfur, to nye emhætter, stadig behov for mere arbejdslys i østlokalet. Gert
us. løsning, der kan tændes og slukkes separat.
9. Nyt fra brugerne
En runde om bordet fortalte, at alle hold er i gang. Der er få pladser ledige i
Blomsterværkstedet og en på afspændingsholdet pt. Henvendelse til lederne- se folder.
Alle pladser er besat til yoga, madlavning og vævestue pt.
Øvrige aktiviteter har ikke begrænsning- henvendelse til lederne- se folder eller mød op.
10. Opdatering af kalender, udlejning af skole og lærerbolig og lokaleskemaer.
Kalender opdateres og udsendes løbende.
Fastelavn pensionistforening d.22.2, Jungshoveds Børn d.3.3, affaldsindsamling d.31.3.,
Åbent hus d.13.4, forårsarbejdsdag ONSDAG d. 10.april kl.9.00.
NB! Møde om byfornyelse Jungshoved torsdag d. 21.3 kl.18- vigtigt vi er en del af projektet.
Torben er valgt af lokalrådet til at være i en styregruppe herom.
Opgaver til arbejdsdag:
Kloak i skolegård, sten på fortovene, refleksskilte på rampen, plankeværk i lærerbolig,
træpaneler i gymnastiksalen, tætningslister døre i stuen 1.sal og vestlokalet. Desuden
oprydning og rengøring.
Ideer til Åbent hus: Salg af frø mm, noget i skolegården, stand om byfornyelse, bordtennis
og alt det vi plejer. Desuden må alle tænke gode ideer inden næste møde.
11. Hjemmesiden www.jungshoved.net.
Alle opfordres til at bruge hjemmesiden og kontrollere, at oplysninger, som angår dem selv
er korrekte- ellers giv Lise J besked (medlem af lokalrådets hjemmesideudvalg
12. Dato for næste møde er d.19.marts kl.10.00 i skolen omhandlende åbent hus og
vedligeholdelse.
Tak til Merete for at sørge for brød mm og tak for chokolade til FOF (julegave)
Referat Lise Jacobsen.
Husk:

Der må kun ryges i skolegården- brug spandene til skod, tak.

