
Referat af ”Årsmøde 2021” - udsat fra januar på grund af coronasmittefare. 

TIRSDAG D.1.JUNI Kl.10.00 i Jungshoved skole, KØKKENET 

Til stede: Tonny, Niels Holger, Gert, Lise S, Hanne R, Lissi, Torben, Lise J 

Afbud: Hanne H, Morten, Ingrid, Merete 

 

1. Økonomi- driftsregnskab 2020, udlejningsregnskab 2020 v. Lissi og Lise  

Regnskabet blev gennemgået, godkendt og underskrevet. Vedhæftes. 

 

2. Styregruppens sammensætning og opgavefordeling i 2021 

Formand Lise Jacobsen, kasserer: Lissi Henriksen og Lise Jacobsen 

Økonomiudvalg: Niels Holger Wermuth, Lissi Henriksen, Lise Jacobsen 

Booking skole og lærerbolig: Lise Jacobsen 

Vicevært Niels Holger Wermuth 

Julemarked/påskemarked: Lissi Henriksen 

Strandjagtsforening: Morten Larsen 

Bladet Jungshoved og Blomsterværksted: Hanne Rasmussen 

Pensionistforening, petanque, gymnastik, badminton og bordtennis: Tonny Vang 

Fritidsfiskere: Gert Jensen 

Syholdet: Hanne Hansen 

Strikkecafé: Lise Særslev 

Yoga, vævestue, bibliotek: Torben Stade 

Kniplehold: Ingrid Oxlund 

Afspænding, spiseklub: Merete Larsen 

Syng sammen aftener: Lise Jacobsen, Lissi Henriksen 

Repræsentant i Lokalforum: Lise Jacobsen 

Kontakt til Folkepark og landsbyhave: Torben Stade 

Kontakt til madlavningshold: Tonny Vang 

Kontakt til øvrige aktiviteter: Lise Jacobsen 

 

3. Nyt fra brugerne 

Alle hold starter op som forventet til oktober. Det har været en ultra kort sæson i år. 

Lise kontakter efter aftale med Tonny Lykke vedrørende gymnastik til efteråret. 

Aktivitetsfolder ”Det sker i vinter på Jungshoved” udsendes sammen med bladets 

september-nummer. Forslag sendes ud til korrektur inden trykning. 

Kalender blev opdateret. Et år med flere aflysninger end bookinger. 

 

4. Vedligeholdelse: 

Vinduer og en dør er bestilt til lærerboligen. Tømrer Ole Torstensson sætter dem op inden 

1.september, som er deadline for tilskuddet fra kommunen. 



Lissi har malet trappeopgang og et værelse på 1.sal- ingen aktuelle planer med det 

nyistandsatte værelse pt. Tak for din indsats. 

Nyt hegn ved lærerboliger er sat op – en del af byfornyelsen og nedrivning af klubhus. 

Der skal fyldes lidt jord på- Niels Holger aftaler med Jannik. 

Der skal laves ny ”kompost-bunke” på arbejdsdagen. Niels Holger og Tonny ser på det og 

bestiller materialer. 

Lille skur i lærerboligen skal repareres på arbejdsdagen - Tonny og Niels Holger holder et 

”byggemøde” og bestiller materialer.  

Udebelysning ved Lærerbolig- udsættes, da vi nu igen kan benytte indgang fra p-plads på 

Mislehøjvej. 

Varmesystem. Intet nyt. Hvad sker der mon? Vi tror, de har opgivet planerne. 

Nye røgalarmer til en del rum- Lise bestiller. 

Lise har efter aftale med postbuddet købt to postkasser- en til skolen, en til Lokalforum, 

som har flyttet deres adresse til skolen. Lokalforum betaler selv deres egen. Gert og Niels 

Holger sætter dem op. Tak. 

 

5. Arbejdsdag. 

Der aftaltes arbejdsdag d. 28.juli kl.9.00-14.00 

Der skal repareres skur, kompostbeholder, luge sti mod Folkepark, luge fortove, ordne 

skolegård, let rengøring indendørs, fælde/beskære træ i lærerboligens have. 

Frokost: Hanne R sørger herfor. 

 

6. Kulturdag næste år? Indvielse af byfornyelsen udsat endnu en gang. 

Vi er klar til en kulturdag i 2022 

 

7. Evt. og dato for næste møde  

Seniorrådet søger hjælp til tilforordnede til deres valg i forbindelse med kommunevalget. 

Der skal bruges 6 i alt. Lokalforum har fundet to ( Allan og Mariane), andre der kan og vil? 

Næste møde: 28.september kl.10.00 i skolens køkken. 

 

Referat: Lise Jacobsen. 

 

 

Foto Jens Ottosen 


