Referat af møde i styregruppen for Egnshuset Jungshoved skole
ONSDAG D.14.AUGUST 2019 KL.10.00-12.00
Sted: ”Den gamle lærerbolig”
Til stede: Gert, Niels Holger, Hanne R, Ingrid, Torben, Lissi, Merete, Tonny, Lise J
Afbud: Morten, Hanne H, Lise S
Dagsorden:
1. Siden sidste møde:
a. Åbent hus gik godt- vi gentager næste år d.4.4
b. Gymnastiksalen og balkonen er blevet malet undt. træpanelerne,
vinduer i øst- og vestlokalet er blevet skiftet, lærerboligen malet, div.
Inventar fornyet.
c. Der har været utallige møder i Projekt Byfornyelse selvom det egentlig
er en periode med udlejning som prioritet. Men da skolen har interesse
i projektet har vi veget lidt for reglerne.
d. Udlejning i sommerperioden går godt- mange stamgæster og lidt nye.
2. Ønsker til vedligeholdelse og inventar
a. Næste etape af vedligeholdelsesplanen:
Vi beder om tilbud og søger tilskud til:
3 vinduer og en dør mod atriumgården i viceværtsboligen
1 vindue i redskabsrum
1 vindue i baderum
2 vinduer i omklædningsrum (heraf et mod skolegård)
3 vinduer i vævestuen (heraf 2 mod gården)
2 ovenlysvinduer i strandjagtslokalet
b. Andre ønsker
Liggeunderlag til afspænding og yoga, 12 stk. indkøbes af Merete inden
sæsonstart.
Hynder til stole, bestilles i Ikea af Lise- til levering primo oktober.
Biblioteket vil gerne tage gardinerne ned- det prøver vi.
Forslag om reol til gangen i stedet for det yngste kateder til de bøger,
der ikke er plads til på biblioteket.
Der er stadig et ønske om trappelift- når der bliver tid us. mulighederne
Vores faste vinduespudser gennem mange år, kan ikke længere magte
den store opgave og anbefaler en ny, som Niels Holger tager kontakt til.

3. Arbejdsdag?
a. Hvornår: Torsdag d.26.september kl. 9-14. Morgenkaffe og
opgavefordeling, efter arbejdet frokost med smørrebrød.
Hvad skal laves: Rengøring og oprydning ude og inde
Fjerne søm mm på træpanelerne i gym.sal. Lise J efterlyser hjælp til at
sætte panelpladerne fast inden maling. Alle opfordrer medlemmer af
deres aktivitet til at møde op.
4. Ny sæson – folderen ”Det sker i vinter”
a. Udkast til folderen blev præsenteret og rettelser indføjet, sendes til tryk
dd. Uddeles sammen med bladet i beg. af september.
b. Ny aktivitet i skolen Tai Chi v. Carsten Wang Jørgensen, velkommen.
c. Ellers fortsætterhold.
5. Nyt til kalenderen bl.a.
a. Velkomstmøde for nye beboere d. 29.9. v. lokalrådet
b. Foredrag om skoler på Jungshoved d. 21.november kl.19.00
c. Sangaftener d. 8.10, 31.10, 26.11- flere efter jul
d. Spiseklub d. 3.10, 14.11,5.12- flere efter jul
e. Jungshoveds børn d. 28.9- Kastanjedag
f. Solhvervsyoga d. 19.12
Se alle aktiviteter i folder og kalender.
6. Nøgler til skolen- orientering
Kun medlemmer af styregruppen og holdledere med behov for at komme på
skolen uden for normal åbningstid ( fx sprogskole) har nøgle. Ellers kan vi ikke
styre det bl.a. i forhold til udlejning. Til gengæld kan man altid skrive eller
ringe til Lise J, Niels Holger elller Lissi, hvis man har brug for at komme ind på
skolen og de vil hjælpe om muligt.Daglig rutine i vintersæsonen er, at Niels
Holger åbner og lukker for aktiviteter, der er nævnt i lokalskemaet eller
kalenderen. Sp.m. taget op på grund af henvendelse.
7. Andet herunder næste møde.
Husk tilmelding til frivilligdag d. 27.9 senest 9.september.
Næste styregruppemøde er onsdag d. 22.januar 2020
Referat Lise J

