
Referat af årsmøde Egnshuset Jungshoved skole 1.februar 2023 

Til stede: Ingrid, Torben, Merete, Niels Holger, Gert, Hanne H, Hanne R, Lise 

Afbud: Morten (arbejde), Lissi (syg), Holger (hospital us.) 

 

1. Økonomi- driftsregnskab 2022, udlejningsregnskab 2022 v. Lise  

Begge regnskaber blev gennemgået og godkendt. På trods af udfordringer i forbindelse 

med corona og energikrise har vi klaret os igennem 2022. Alle har ydet ekstra for at 

nedsætte energiudgifterne, tusind tak. Vi har 26.1 modtaget 10.000 kr. i donation fra 

Traktortrækforeningen. Det er vi meget taknemmelige over. 

 

2. Styregruppens sammensætning og opgavefordeling i 2023: 

 

OPGAVEFORDELING Egnshuset  Jungshoved skole 2023 Ansvarlig/kontakt 

Formand Lise Jacobsen 

Kasserer driftskonto Lissi Henriksen 

Kasserer udlejningskonto Lise Jacobsen 

Økonomiudvalg Lissi Henriksen, Niels Holger 
Wermuth, Lise Jacobsen 

Booking skole og lærerbolig Lise Jacobsen 

Vicevært Niels Holger Wermuth 

Julemarked, påskemarked Lissi Henriksen 

Strandjagtsforeningen Morten Larsen 

Bladet Jungshoved Hanne Rasmussen 

Blomsterværksted Hanne Rasmussen 

Jungshoved Pensionistforening, petanque, badminton, 
bordtennis, kortspil 

Holger Christensen 

Fritidsfiskerforeningen Gert Jensen 

Syholdet Hanne Hansen 

Strikkecafé Hanne Hansen 

Vævekreds Torben Stade Nielsen 

Bibliotek Torben Stade Nielsen 

Knipling Ingrid Oxlund 

Spiseklub Merete Larsen 

Syng sammen aftener Lise Jacobsen 

Madlavningshold Niels Holger Wermuth, Torben 
Stade Nielsen 

Tai Chi, Foreningen Norden, AOF, Yoga Lise Jacobsen 

Folkepark og landsbyhave Torben Stade Nielsen 

Repræsentant i Lokalforum 1 Lise Jacobsen 

Repræsentant i Lokalforum 2  

 

 

3. Nyt fra brugerne mm 

Fin tilslutning til alle hold. Vi har 22 faste ugentlige hold. Alle melder tilbage, at det går ok 

med lavere varmegrader. Vi laver et gennemsnit- lidt mere varme til stillesiddende 

aktiviteter og mindre til mere fysik arbejde 

Vicevært Niels Holger fortæller, at de mange hold giver lidt udfordringer i forhold plads til 

rengøring, men han gør det så godt, han kan imellem holdene. 



Julearrangementet for børn og voksne i december gik rigtig godt, måske kan det gentages i 

2023. 

Fordeling af lokaler næste sæson 2023-24:  Der er ganske vist nye opfordringer fra 

forvaltningen, men i år forlænger Lise alle bookinger, der skal fortsætte. Det er frivilligt 

arbejde, så vi må gøre det enkelt for os selv. Vi har ingen hold, der kræver børneattest. 

Opdateret kalender udsendes løbende, der sker noget uge for uge. 

Nyt vedrørende ansøgning om midlertidig overnatning i forhold til brandvæsenet: Nu skal 

vi ansøge om midlertidig overnatning hos Byg og Miljø, Vordingborg kommune, som så 

videresender til Brandvæsenet. Et forsinkende led, nu skal det faktisk ske 4 uger før arr. 

mod tidligere kun 14 dage. Det gør det besværligt at drive udlejningsvirksomhed, - noget vi 

økonomisk er meget afhængig af, da vi ikke får tilskud fra kommunen i forhold til antal 

brugere og udlejning er derfor en nødvendig indtjening. Samtidig med ny ordning, har vi 

måtte ændre brandinstruks og flugtsvejsoversigt, fordi der nu kun må overnattes i 

østlokalet, vestlokalet og gymnastiksalen. Nye skilte er ophængt. Tidligere måtte der 

overnattes på 1.sal og ikke i gymnastiksalen. 

 

4. Vedligeholdelse: 

Vi vil rigtig gerne udskifte flere vinduer, mangler kun 7 mod atriumgård på 1.sal og 6 i 

gangen i stueplan. Hvis der bliver en ny pulje, vil vi søge tilskud ellers må vi tage et par 

stykker ad gangen. 

De hvide bygninger trænger til kalk, fik kun en gang sidste gang. Ikke sikkert vi selv kan 

klare opgaven, Lise beder Murermester Benny Petersen om pris og så tager vi det op på 

næste møde. 

Reparation af skur i Lærerboligens have, der mangler lidt rafter, men det laves, når det 

bliver varmere. 

Ønsker til skolegård? Nordea fonden udbyder ny pulje til bynære projekter, ansøgningsfrist 

22.2. Vi kan undersøge om det er muligt at søge penge til nye basketkurve, da en del af 

byens børn ynder at bruge den nuværende ret så slidte. Lise us. Vi kunne også bruge et 

pænere skilt på skolens facade, evt. en ny plade med samme skrift, der kan skrues på den 

gamle? Hvem us? Tages op næste gang. 

Sy og strikkeholdet synes de er lidt udfordret af lerstøv, de tre keramikhold skulle efter 

sigende have voksduge og gøre sig umage med rengøring. Vi er glade for de nye brugere, 

har ikke andre lokaler, vi kan tilbyde og hvis det er et problem, går Hanne H over og taler 

med dem. 

 

5. Ønsker til inventar.  

Der er allerede indkøbt 4 nye pander til køkkenet. Der er ønske om nye sakse, Niels Holger 

sørger for indkøb.  

Flere af kontorstolene i vestlokalet trænger til ny gaspatron eller udskiftning. Hanne og 

Ingrid afprøver og sætter sedler på dem, der skal have ny patron eller udskiftes.  Niels 

Holger skifter patroner, hvor det er muligt. Nyindkøb tages op næste gang. Kontorstolene 

bruges af 16 strikkere, 5-6 kniplere, 5-6 syere, så behovet er tilstede. 

 

6. Åbent hus d.1.april (Palmelørdag) Hvad kan vi tilbyde? 

NYT MØDE HEROM : D. 7.3 kl.10.00 i køkkenet. Alle bedes drøfte med deres hold, hvad 

man kan byde ind med. 



7. Skolen fylder 100 år i år, - skal vi fejre det? Skolen blev taget i brug i november 1923 og 

først officielt indviet d.18.marts 1924. Vi påtænker noget kaffe og lagkage til ny 

sæsonstart. 

 

8. Arbejdsdag. 

Dato:D.29.april kl.9-13 

Hanne R sørger for frokost. 

Der skal gøres rent, ryddes op, ordnes skolegård, laves skur i lærerboligens have, 

kompostbeholder mm. 

 

9. Dato for næste møde: 7.3.2023 primært om Åbent hus  

 

Referat Lise Jacobsen 

 

 

Foto Jens Ottosen 


