Egnshuset Jungshoved skole
Årsmøde 2020
Onsdag d. 5.februar kl.10.00 i skolens køkken
Til stede: Hanne Hansen, Ingrid Oxlund, Merete Larsen, Tonny Vang, Torben Stade, Gert Jensen,
Lise Særslev, Niels Holger Wermuth, Lissi Henriksen, Hanne Rasmussen, Lise Jacobsen
Afbud: Morten Larsen
Dagsorden:
1. Økonomi- driftsregnskab 2019, udlejningsregnskab 2019 v. Lissi og Lise J
Regnskabet blev godkendt. Indsendes nu til Vordingborg Kommune.
Vi har siden 2015 fået mange nye ting og renoveret ind- og udvendigt, så skolen
præsenteres sig flot. I dette år bl.a. nye komfurer, malet gymnastiksal, el-arbejde i
gymnastiksal og køkken, lærerbolig malet, stolehynder til alle stole, yogamåtter,
køkkengrej mm.
Vi har glædet os over en donation fra Traktortræk på 25.000 kr.
Ny udbetalingsform i kommunen i forhold til tilskud: Vi modtager tilsagnsbrev og sender
ean-regning, er sket og driftstilskud 2020 er gået ind på kontoen d.4.2.
2. Styregruppens sammensætning og opgavefordeling i 2020
Styregruppen består af flg. rep. fra brugergrupperne:
Lise Jacobsen, Formand, Kasserer for udlejningskontoen, Booking, Økonomiudvalg, Skolens
rep. i Jungshoved Lokalforum, Sangaftener, Kontakt til Foreningen Norden, FOF, ogThai Chi
holdet.
Lissi Henriksen, Julemarked, Påskemarked, Kasserer for driftskontoen, Økonomiudvalg
Niels Holger Wermuth, Vicevært, Økonomiudvalg, madhold
Morten Larsen Strandjagtsforeningen
Hanne Hansen, Syholdet
Ingrid Oxlund, Knipleholdet
Merete Larsen, Afspændingsholdet, Spiseklubben
Tonny Vang, Pensionistforeningen, herunder badminton, bordtennis, gymnastik.
Torben Stade, Vævekreds og Bibliotek
Gert Jensen, Fritidsfiskerne, Strandjagtsforeningen
Lise Særslev, Strikkecafeen
Hanne Rasmussen, Blomsterbinding, Bladet Jungshoved

3. Nyt fra brugerne:
Positiv tilbagemelding fra alle hold. Der er ledige 2 pladser pt på afspændingsholdet, der er
ledige pladser på knipleholdet og blomsterbinding. Husk at skrive det i bladet.
Tilfredshed med julemarkedet, godt med juletræssalget og salget i cafeen.
Juletræsfesten for børn og voksne samlede mere end 70 deltagere og var en god oplevelse
for alle.

Fremtidige arrangementer: Fastelavnsfester 21.2, pensionistforening og 23.2, Jungshoveds
børn, Åbent hus 4.4, Affaldsindsamling 26.4, Forårsarbejdsdag d. 25.4 kl.9-14, indvielse af
byfornyelse d.6.6 samt 7.6. Lise og Lissi har foreløbig meldt sig som arbejdskraft til 6.6 håber flere kommer til.
Møde om Åbent hus og arbejdsdag d. 26.2 kl.9.30
4. Vedligeholdelse:
Stolelift bestilles, Lise prøver at søge mere tilskud (Forslag Præstø Håndværker- og
borgerforening, Præstø Brandfond, Veluxfonden, Lions) ellers må vi evt. vente med flere
vinduer til 2022. Nye vinduer 2020 er bestilt og sættes op i kommende tid.
Planlægning af arbejdsdag og ønsker aftales på næste møde d.26.2
Foreløbige ønsker: Hegn, trædefliser, lys og låge i lærerbolig, gulv i biblioteket, beskæring
af buske, og vedbend, feje skolegård mm, oprydning loftet, oprydning i køkkenskabe og
skuffer og rengøring. Mere??? Tænk over det inden næste møde.
5. Ønsker til inventar.
• 2 borde til østlokalet, så vi ikke skal flytte fra vest til øst, hver gang, der er
arrangementer i østlokalet. Når der bliver råd! Syholdet kigger på de gamle
sognerådsstole i vestlokalet, om de kan renoveres ellers må de kasseres.
• Niels Holger ser efter lænestol på loftet til en strikkedame, der af helbredsgrunde
har behov for at sidde bedre.
Strandjægerne ønsker sig et smalt bord mere- når vi har råd.
6. Affaldssortering i skolen, der intet nyt. Affaldsindsamling Ren Natur. Erik, JPF, Knud og
Lise har været til møde med Vordingborg Kommune og andre indsamlere herom. Vi prøver
at få en rute, der giver tilskud til foreningen.
7. Hjertestarterkursus i lokalrådsregi: D.29.2 kl.9-12 på skolen.
Lokalrådet er arrangør, Steve Martinussen er instruktør, tilmelding først til mølle. Flg. fra
skolens styregruppe ønsker at deltage: Gert, Tonny, Niels Holger. Lise føjer dem til listen.
Samtidig undersøges, hvorfor der ikke ringes til kontaktpersonerne i forbindelse med 112
alarm til hjertestop.
8. Booking næste sæson. Vi tjekkede dette års lokaleskemaer og rettede til, Lise booker for
alle.
9. Næste møde 26.2 kl.9.30
Referat Lise Jacobsen

