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Dagsorden til bestyrelsesmøde den 7/8 2017 kl.19.00-21.00 på Jungshoved skole 

Deltagere Tilstede Afbud Møderolle 

Tina Åsberg, formand x  Referent 

Lis Jespersen, næstformand x   

Torben  Svane, kasserer x   

Birgitte Escherich  x  

Jørgen Svendsen x   

Allan Capion x  Mødeleder 

Frederikke Rasmussen, suppleant x   

Lise Jacobsen, repræsentant for skolen x   

Carina Hansen, repræsentant for skolen  x  

    

Møderollerne rykker en række ned for hvert møde, så referenten er mødeleder næste gang.  
 

# Dagsordenpunkter Referat Beslutning 

1 Møde med Jungshoved 
Miljøgruppe. 
(miljøgruppen deltager i 
første del af mødet) 
Samarbejdsformen 
ønskes diskuteret 

Jørgen Hein orienterede om 
Planklagenævnets afgørelse fra 
d. 17. juli 2017 vedr. Peder 
Andersens biogasanlæg. 

Vi afventer Teknik- og 
Miljøudvalgets beslutning 9/8. 
Hvis der igangsættes en 
lokalplanprocedure ønsker vi at 
være involveret fra starten 

2 Mail fra Birgitte Escherich Birgitte Escherich har valgt at 
træde ud af bestyrelsen. 

 

Suppleant Torben Svane 
indtræder som fast medlem i 
Birgittes plads og valgperiode. 

3 Hjemmesiden, status Den nye hjemmeside er oppe og 
køre. Flytningen er ikke helt 
færdig endnu. Arbejdsgruppen 
holder møde d. 11/8. 

 

4 25.000 kr. puljen, status En del af beløbet er brugt.  LUP-udvalget laver status til 
næste møde d. 31/8. 
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# Dagsordenpunkter Referat Beslutning 

5 Frøen, status Frøen er kommet rigtig godt fra 
start med flot mediedækning og 
gode passagertal den første uge. 
Der ligger et stort arbejde i at 
fortsætte med at udbrede 
kendskabet til Frøen og skaffe 
passagerer. 

 

Der ønskes konkrete forslag til, 
hvordan passagertallet kan 
højnes.  

Der er forslag vedr. sponsorer. 
Dette overvejes. 

6 Vælgermøde, status Planlægningen fortsætter og Lis 
har fået tilsagn fra Ida Auken, 
der kommer og holder en 
oplægstale. Elisabeth Svane har 
sagt ja til at være ordstyrer. Pia 
Prehn leverer lækker tapas. 

 

Lis er tovholder. Andre hjælper 
til.  

Valgcafe d. 21. november i 
forsamlingshuset. Lokale 
musikere inviteres til at spille. 

7 Ny kasserer, præsentation Som aftalt på generalforsamlingen 
har bestyrelsen suppleret sig med 
en kasserer. Torben blev budt 
velkommen og præsenterede sig 
selv. 

Bestyrelsen glæder sig til 
samarbejdet med Torben. Torben 
træder ind i bestyrelsen på Birgittes 
plads. 

Torben præsenterer sig med billede 
og 50 ord i næste blad. 

8 Vedtægter, oplæg fra 
Jørgen 

Et kort over lokalrådsområdet 
ønskes i vedtægterne. 

 

 

Følgende tekst er indskrevet i 
vedtægterne: 

Den nøjagtige afgrænsning 
fremgår af kort på 
www.vordingborg.dk og 
opdateret link til kortet findes 
på www.jungshoved.net under 
menupunktet Lokalrådet.  

Pkt. til næste bestyrelsesmøde: 
Forslag fra Jørgen vedr. fuldmagter 
og pressen. 
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# Dagsordenpunkter Referat Beslutning 

9 Handlingsplan, status.    
Se mail fra Lise og Jørgen 
for uddybning 

Udvalgene arbejder på at 
udfylde de blanke felter i 
handlingsplanen. Planen tages 
op igen på bestyrelsesmøde. 

Den foreløbige handlingsplan 
lægges på junghoved.net 

10 Kommissorium for 
erhvervsudvalg. Valg af 
medlemmer 

 Der er pt. Ikke noget 
erhvervsudvalg. Pkt. tages op på 
næste bestyrelsesmøde. 

11 Nyt vedr. plads i 
trafiksikkerhedsrådet 

Allan Capion er opstillet som 
kandidat. Der afventes svar fra 
Jørn Svenstrup, som vil vende 
tilbage efter Landsbyforums 
bestyrelsesmøde. 

 

12 Nyt fra miljøudvalget bl.a. 

nyt vedr. gylletank, 

biogasanlæg, nyt 

vedrørende plads i miljøråde 

i VK  

 Pkt. tages op på næste 
bestyrelsesmøde, hvor der har 
været udvalgsmøde. 

13 Orientering fra stiudvalg 

vedr. vandrefestivaltur 

Jungshoved rundt, Tur til 

Ræveholms mose, status 

Naturprojekt på Jungshoved. 

Lørdag d. 19. august er der 

vandrefestivaltur: 22 km rundt på 

Jungshoved. Sidste år deltog 53 

personer. 

D. 22. august er der gåtur i 

Ræveholmsmose, hvor man kan 

høre om 

naturgenopretningsprojektet, der 

netop er påbegyndt. 
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14 Nyt fra Blomsternes halvø Jette Ramshøj er stadig primus 
motor på at få endnu flere 
påskeliljer på Jungshoved, og 
frem til d. 20. august kan man 
bestille løg hos hende.  

Blomsterkrukkekonkurrence 
afsluttes d. 10/8 kl. 16.00 på 
skolen. 

Lundegård har endnu ikke 
mange påskeliljer. Der opfordres 
til at finde hjælpere, som vil 
være mere til at lægge løg. 

Tina og Lise har meldt sig. Gerne 
nogen fra Lundegård også. 

 

 

15 Bemanding af udvalg Torben inviteres til at være med 
i udvalg, hvis han har lyst.  

 

16 Eventuelt Folkemøde på Møn. Frøen kan 
bruges, hvis der er behov for 
det. 

 

17 Næste møde Torsdag d. 31. august kl. 19.00 på 
skolen.  

Tina samler dagsorden og 
udsender. 

 

 

 

Til Kalenderen 

Hvad Hvornår 

Blomsternes halvø præmieoverrækkelse i skolegården 10. august kl.16.00 

Møde, hjemmesideudvalget 11. august kl. ? 

Møde Miljøudvalget 18. august kl. 10:00 

Travetur Jungshoved Rundt 19. august kl.10.00 
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Hvad Hvornår 

Gåtur i Ræveholmsmose, hvor man kan høre om 
naturgenopretningsprojektet, der netop er påbegyndt. 

22. august 

Folkemøde på Møn (Frøen er reserveret) 26. august 

Valgmøde 8. november kl. 19:00 

Kommunevalg (vi satser på at Frøen kører) 21. november 

  

  

 

Næste møde Referent næste møde Mødeleder næste møde 

Torsdag d. 31. august kl. 19.00 på 
skolen. 

Lis Jespersen Frederikke Rasmussen 

 

 

 


