Referat af møde i styregruppen for Egnshuset Jungshoved skole
Tirsdag d. 19.marts 2019 kl.10.00 i skolens køkken.
Velkommen til Allan, der deltager i 1.pkt. og til Hanne H , syholdet
som nyt medlem af styregruppen.
Til stede: Merete, Tonny, Niels Holger, Gert, Hanne H, Hanne R, Lise
J, Lise S, Ingrid, Lissi, Allan
Fraværende: Morten (arbejde) Torben (syg)
1. Åbent hus d. 13.april:
Vi har følgende aktiviteter :
o Strikkecafé (lærerbolig) i sofahjørnet
o Kniplehold (lærerbolig) i spisestuen
o Syhold (lærerbolig) evt. et lille bord og spejlet
o Vævekredsen (vævestuen)
o Bibliotek
o Påskemarked (østlokalet) – har brug for 6 borde
o Blomstermarked (østlokalet)- har brug for 2 borde og en bænk
o Pensionistgymnastik (gymnastiksalen kl.10.30) - bænke og stole til evt.
tilskuere
o Café (omkl. rum og køkken) har brug for 5 små borde fra balkonen. Janne
og Merete passer cafeen v. gym.salen. Merete bager en kage. Niels Holger
indkøber vand og øl til salg i cafeen. Madholdene bager boller mm og
sælger på 1.sal.
o Kreativt natur-troldeværksted for børn (Stuen første sal) stort brod fra
køkken samt 2 små børneborde fra loftet og 1 gråt klapbord
o Troldekattejagt for børn (Start stuen første sal)
o
o

Bordtennis (Gymnastiksalen efter kl.11)
Foreningen Norden (Gymnastiksalen)1- 2 borde

o
o
o
o

Rusesyning (Skolegård eller gym.sal.) 1 bord
Strandjagt (Strandjagtslokalet)
Lokalarkivet (Vestlokalet) brug for vægplads mod øst samt 1 bord
Lokalrådet, Frøen ( i skolegård eller langs vej foran skolen) og
byfornyelsesprojektet. Bladet Jungshoved (vestlokalet) – tilsammen har de
brug for tavleplads, 2 borde

o
o
o

Nærpoliti (i Skolegård, den vestlige del).
Traktor og havetraktor træk info (i skolegård, den østlige del).
Fritidsfiskere (i skolegård midt for?)
Lise J laver plakater og opslag, Merete hænger op i Præstø, Lise på
Jungshoved. Lise J lægger på hjemmeside og mailliste. Hanne lægger på
facebook.
Klargøring fredag 12.4, blomsterpigerne gør klar torsdag d. 11.4 i østlokalet.
Lise J søger bevilling til 13.4 og indkøber blomster til café mm. Lissi tager flag med til hegnet.

Frøen kører til skolen til kl.11.00 og retur kl.13.00 alm. takst. Tilbyder også sightseeingture mod
betaling 10 kr. ved min. 3 personer.
2. Opgaver til arbejdsdagen og anden vedligeholdelse
1. Vinduer skiftes efter påske (Ole Torstensson), 2 nye komfurer indkøbt.
2. Maling af gymnastiksal. Lissi kontakter maler vedr. maling af gymnastiksals øverste del i
maj måned. Ja tak til hans tilbud minus balkongangen. Nej tak til lakering lige nu- Tonny
undersøger hvad et linoleumsgulv vil koste. Lise J spørger i DGI eller lign. hvad de vil
anbefale. Vi må prioritere ud fra økonomi.
3. Fortove, tilbud fra entreprenør. Vi besluttede at vente med fortovene.
4. Lærerbolig er under ”husmalerens hånd”, Lissi har ikke behov for hjælp til noget? Efter
renovering kan trappegangen lukkes af fremover, således at lejere ikke kan komme der
og vi uhindret kan gå på loftet efter fx madrasser eller vævegarn.
5. Opgaver til d.10.april kl.10-14:
o Flytte forsatsruder fra vest og østlokalet til f.eks. gangen i stueplan. Torben vil
du indkøbe beslag og skruer etc. og stå for dette projekt?
o Skære plankeværk ved lærerboligen ned. Niels Holger og Tonny tager denne
opgave- andre kan hjælpe til.
o Feje og ordne skolegård
o Oprydning i køkkenskabe
o Rengøring i alle lokaler, alle fremmødte fordeler rummene i blandt sig ved
morgenmødet.
o Hanne R reparerer det gardin i stuen, som er revet lidt i kanten- ellers fejler de
ikke noget.
o Lise J bestiller smørrebrød og køber drikkevarer til frokost.
o Andet?
3. Kulturdag 2020?
Vi besluttede at udsætte kulturdag til 2021, da mange vil være engagerede til projekt
byfornyelse i daglig tale nu: Jungshoved 2020, hvor der skal være indvielse i juni 2020.
4. Andet
Niels Holger udbedrer tagvinduer, som er utætte, har allerede gjort en del, som forhåbentlig
virker ellers bestilles mureren til det.
Vi undersøger ved lejlighed hvad en trappelift vil koste og kan søge midler til udgiften. Der er et
stigende behov og flere kan ikke deltage i arr. på første sal.
Lise J orienterede om affaldsordningen ”Hold Danmark rent”, hvor en forening får 3000 kr. til
foreningen mod at klare en rute. Nærm. Flg.
Dee sidste samtykkeerklæringer i forh. til datalov kom i hus. Tak!
Til mødet om byfornyelse d. 21.3 deltager bl.a. Lissi, Gert, Lise J, Niels Holger, Torben, Tonny
Der er to nye badmintonspillere, som starter i dag.
5. Næste møde:
Onsdag d. 14.august kl.10.00 på skolen.
Referat: Lise Jacobsen.

