
REFERAT af: Møde i styregruppen for Egnshuset Jungshoved skole  

Onsdag d. 10.august kl.10.00-12.00 på skolen. 

Tilstede: Holger, Niels Holger, Ingrid, Gert, Lissi, Hanne R, 

Hanne H, Merete,Torben, Lise 

Dagsorden: 

1. Velkommen til Holger, JPF. Præsentation af 

styregruppen. 

Lise redegjorde for de 4 aftaler, skolen har med Vordingborg Kommune (siden 

jan.2016).  

• Driftsaftale om tilskud til vand, el og olie samt udvendig 

vedligeholdelse 

• Udlejningsaftale. Skolen lejes ud i perioden 1.5 til 1.10 samt 

weekends og ferier. Indtægter dækker indvendig vedligeholdelse, 

administration, inventar og alt det andet. 

• Viceværtsbolig. Viceværten betaler en aftalt husleje inkl. varme og 

vand. Viceværten aflønnes med 6 timer pr. uge i vinterhalvår, 3 

timer pr. Uge i sommerhalvår. Timerne dækker åbne og lukke, 

rengøring, små reparationer i vinterhalvåret, åbne og lukke, 

eftertjek, samt bestilling af rengøringsselskab i sommerhalvåret. 

• Foreningsportalen i Vordingborg Kommune: Man skal ansøge 

kommunen om godkendelse i portalen, hvis man som forening 

eller interessegruppe ønsker at benytte lokaler på skolen gratis. Er 

man ikke godkendt, skal man betale lokaleleje. 

 

2. Siden sidst:  

Åbent hus i april, hvordan gik det? Det var en velbesøgt og rigtig god dag. En 

god tradition. 

3. Ny sæson 2022-23  

a. Lise orienterede om ny procedure i forbindelse med udlejning af selve 

skolen i forhold til brandmyndigheder/kommunen. Nu skal der ikke 

længere ansøges direkte til brandmyndigheder som tidligere, men til 

kommunen på et større skema og mindst 4 uger før! VK fortæller at de 

efterfølgende sender ansøgningen til brandmyndighederne. Hvorfor vil 

vi gerne høre om på et møde med forvaltningen. 

b. Faste aktiviteter 2022-23 og lokalefordeling 

Vi har rigtig mange aktiviteter i kommende sæson. Byder velkommen til 

AOF, som opretter linedance, keramik, yoga, pileflet og grafisk tryk på 

skolen. Desværre er der sket en fejl/misforståelse idet AOF troede de 



kunne starte deres hold allerede d.1.9. Holdene var oprettet og der var 

allerede tilmeldinger til alle hold, så det kunne ikke ændres. Heldigvis 

kolliderer det ikke med udlejninger i september, men det udfordrer 

rengøring og åbne og lukke-funktionen, da vi ikke har viceværtstimer til 

det i september. Vi fandt dog en løsning (Tak) Niels Holger har lovet at 

åbne for dem, giver besked, hvis han en dag er forhindret og så kan Lissi 

eller Lise åbne/lukke. Vi bestiller rengøring før og efter udlejningen 16-

18.septemnber. 

Petanque folket kan som tidligere år benytte skolens toilet inden for 

hoveddøren mod at de tjekker for rengøring og tømmer skraldepose 

efter sig hver gang. De kan ikke benytte lærerboligens toilet, da der 

gøres rent efter et hold lejere før det næste og der skal være helt rent 

til nye lejere. Hvis ikke det kan være sådan, vil Lise ikke stå for udlejning 

og gratis rengøring i boligen! Lærerboligen bestilles ofte med kun en 

dags varsel, derfor. 

Holger orienterer petanquefolket og Lise prøver at nå derud på tirsdag 

for selv at tale med dem. 

c. Sangaftener, spiseklub, foredrag, borgermøder, julemarked, åbent hus, 

arbejdsdage mm er planlagt og lokalerne ser ud til at gå op. 

d. Folder ”Det sker i vinter” som tillæg til bladet. De nævnte midtersider 

er færdige, har været sendt ud til korrektur i styregruppen to gange og 

er nu gået videre til opsætning og tryk. Der bliver mange gode 

muligheder for aktiviteter til vinter. Ud over AOF ´s holde er der endnu 

en nyhed: Vegetar madlavning. 

4. Status på økonomi 

a. Fyringsudgifter i kommende vinter ser ud til at blive meget store. Vi har 

sparet på vedligeholdelse i år og tror vi kan klare os frem til januar. Lise 

skriver til kommunen for at være på forkant vedr. evt. 

pristalsregulering. 

b. Skal vi hæve takster for udlejning? Ja, vi beder kommunen om lov til fra 

1.1.2023 at hæve udlejning pr. person pr. døgn i skolen til 75 kr.  

c. Andre tiltag fx dørpumper. Niels Holger kontakter Ole Torstensson, 

tømrermester, vedrørende priser på sådanne. Vi har for ofte åbne døre 

i vinterhalvåret. Desuden vil vi rykke kommunen for udspil om grøn 

energi/varmepumpe, projektet synes at være gået helt i stå.  

Et emne, der sammen med meget andet bør tages op på et fællesmøde 

for egnshusene. Vi mødtes tidligere hver år, men det stoppede med 

corona. Nu er der behov igen. Lise skriver til VK herom. 

5. Næste arbejdsdag: dato: Lørdag d.1.oktober kl.9.00-13.00 a. Vi mødes i 

skolens køkken til en kop morgenkaffe og arbejdsfordeling og afslutter med 



frokost. Alle foreninger og interessegrupper stiller op, giv venligst besked til 

jeres hold. Lise sender ud til alle skolens brugergrupper. Tilmeld venligst antal 

deltagere til Lise aht frokost. 

Opgaver: 

a. Grundig rengøring i alle rum 

b. Skur i lærerboligens have gøres færdigt 

c. Kompostbeholder i lærerboligens have laves 

d. Oprydning på loftet i vest. Niels Holger efter fjerner efter aftale i dag 

det, der er hans ting inden 1.10, og gode ting gemmes selvfølgelig. Mon 

Gert vil medbringe trailer og køre på genbrug????Knud hjælper gerne 

med oprydningen her. Dette punkt er tilføjet efter mødet. 

  

6. Folkeparken og lån af toilet i skolen. Sjov Sommer bruger skolens toilet ved 

hoveddøren til div. arrangementer. Gør selv rent efter sig og tømmer 

skraldeposen. Det går nogenlunde, men vi savner et toilet i Folkeparken. Se 

bl.a. ovenfor.  

Der er ansøgning om multtoilet til Folkeparken er i gang, men det er en 

længere affære. Et ”lokum” på 2.2m x 2.2m kræver dispensation for lokalplan, 

landzonetilladelse, spildevandsgodkendelse, handicapvurdering og endelig en 

byggetilladelse. Det er vist forklaring nok på at det tager tid       Lise er på 

opgaven for Lokalforum. 

7. Nyanskaffelser: AOF sørger for og betaler for indkøb af to stigereoler til 

keramikholdet. De placeres i gangen med hjertestarteren. 

8. Udlejning: 2 hold i skolen i august, pt. 3 hold i lærerboligen. 1 hold i skolen i 

september, 1 hold i lærerbolig i oktober, 1 hold i skolen i november. Der 

kommer løbende flere til. 

9.  Kalenderen opdateres meget ofte og sendes ud til styregruppen og Anne, der 

passer biblioteket og Janne, der passer skolens blomster. 

10.  Næste møde: Onsdag d. 1.februar kl.10-12 i vestlokalet (Der er legestuebørn i 

køkkenet mm.) 

Tak til Merete, som endnu en gang sørgede for brød, smør mm. Tak til jer, der tog 

kaffe/te med. Så dejligt. 

Referat Lise 

 


