
Årsmøde 2022  

Referat. 

TIRSDAG D.1.FEBRUAR Kl.10.00 i Jungshoved skole, køkkenet. 

Til stede: Lissi, Tonny, Hanne H, Hanne R, Torben, Lise J 

Øvrige afbud bl.a. på grund af sygdom og coronapositiv.  

 

1. Økonomi- driftsregnskab 2021, udlejningsregnskab 2021 v. Lissi og Lise 

Gennemgået og godkendt. Vi har klaret os igennem to coronaår med manglende indtjening 

bl.a. fordi vi havde lidt at tære på. Håber, vi kan tjene på udlejning i kommende sæson. Se 

regnskaberne. 

 

2. Styregruppens sammensætning og opgavefordeling i 2022 

Opgavefordelingen 2022 ser sådan ud: 

• 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: Hanne Hansen 

• 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 Tai Chi, Legestuen Frie Liv, Foreningen Norden og øvrige aktiviteter: 

Lise Jacobsen 

 

3. Nyt fra brugerne 

De nye tiltag som mindfulness og legestuen Frie Liv er kommet godt i gang. Vi har fået 2 

nye bordtennisspillere, som vi også hilser velkommen. 

Alle andre faste aktiviteter kører som før nedlukning, blomsterværkstedet starter først i 

uge 8. Kun enkelte deltagere har valgt at vente med at starte på grund af det høje 

smittetal. 

Vi mindede hinanden om vigtigheden af håndsprit, tømning af skraldeposer, ekstra 

rengøring mm. 



Kalender opdateres og udsendes løbende. Lise sæsonbooker, hvis ændringer lad mig det 

endelig vide snarest. 

 

4. Vedligeholdelse: 

Lærerboligen er færdig renoveret efter vandskade og isætning af nye vinduer og døre i hele 

boligen. En stor udgift, der først er betalt i januar og indgår i regnskabet for 2022. efter 

mødet var vi på besigtigelse- alle var tilfredse med resultatet. 

Vedligeholdelsesplanen opdateres: Vi beder Ole om tilbud på de sidste vinduer mod 

gården og kan få dem skiftet sidst på året, når vi kan se, at økonomien kan bære. Vi 

forventer øgede udgifter til varme og el. 

Udebelysning ved Lærerbolig udsættes lidt endnu. Gæster kan igen gå ind fra 

klubhusgrunden. 

Reparation af skur i Lærerboligens have: Bent Pedersen laver det resterende, indkøber 

materialer hertil, ca. 2000 kr. 

Hegn mellem lærerbolig og vicevært trænger til at blive skiftet- vi undersøger muligheder. 

Kompostbunke i lærerboligens have skal reetableres- 2-3 euro paller søges! 

 

5. Åbent hus d.9.april (Palmelørdag)  

Vi satser på at gennemføre i år. Vi holder møde herom d.8.3 kl.10-12 i skolen, hvor alle 

medbringer gode ideer og tilbud fra deres hold. 

 

6. Kulturdag udsættes til 2023 

Det er for sent at sætte noget i gang til afholdelse i år-skulle være indkaldt til opstartmøde i 

november, men der var jo corona! 

Lokalforums arrangement- udvalg til aktiviteter i Folkeparken håber at afholde på 2-3 

arrangementer derude i løbet af sommeren. 

Andre arrangementer, vi kan være en del af eller selv stå for? Fastelavn i JPF er aflyst. 

Jungshoveds børn vil ikke holde fastelavn i år. Legestuen Frie Liv vil gerne holde fastelavn 

for deres egne medlemmer- måske også andre?? Lise siger ja til deres forespørgsel om 

27.2. 

 

7. Evt. og dato for næste møde  

Møde i skolen d.8.marts kl.10.00- husk masser af ideer! 

 

Referat Lise 

 

 

 

 

 

 


