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Referat af bestyrelsesmøde den 8/5 2017 kl.19.00-21.00 på Jungshoved skole 

Deltagere Tilstede Afbud Møderolle 

Tine Åsberg, formand x  Mødeleder i stedet for 
Lise 

Birgitte Escherich, næstformand  x  

Lis Pedersen, kasserer x   

Carina Hansen, repræsentant for skolen  x  

Lise Jacobsen, repræsentant for skolen  X  

Jørgen Svendsen, suppleant x  Referent 

Lis Jespersen, suppleant x   

Allan Capion x   

Jette Ramshøj x   

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

# Dagsordenpunkter Referat Beslutning 

1 Generalforsamling d. 7/6. 
Dagsorden, opstillede mm. 

Dagsorden følger model 
fra 2016. 

Sammen med indkaldelse 
opfordres til at stille op til 
bestyrelsen. 

Vedtægter skal tilpasses: 
udvidelse med 
Lundegård/Skovhuse, 
GF i marts. 

Jørgen udarbejder forslag til 
vedtægtsændring og ordstyrer. 

Lis J og Lise søger interesserede 
kandidater, vi tilstræber 
geografisk spredning. 

Alle udvalg sender forslag til 
opdatering af LUP Handlingsplan 
senest 19/5, hvorefter LUP-udvalg 
samler et oplæg til GF. 

Lis P bestiller mad og drikke. 

2 Opfølgning på bevilling af 
25.000 kr. 

VK har bevilget 25.000 kr. 
til 10 aktiviteter. 

Ansøgning vedlægges. 

Aktiviteterne 1, 2, 4, 5, 7, 9 og 10 
sættes i værk. Aktivitet 3 dækkes 
af driftsbevilling. Øvrige afventer 
Generalforsamling. 

3 Opdatering på Frøen. Allan og 
Jørgen 

VK har reserveret 75.000 
til forsøgsperiode i 2017. 

Positivt møde med VK 
udvalgsformand og Movia. 

Projektgruppen 
samarbejder med VK om 
sagsoplæg til TMU 7/6 

Chauffører søges via opslag i 
bladet. Der er god opbakning, 
men vi kan godt bruge flere. 

Der orienteres nærmere på 
generalforsamling.  

Infomøder for chauffører 12/6 og 
15/6 kl. 19 på skolen. 
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# Dagsordenpunkter Referat Beslutning 

4 Jungshoved Her og Nu. Allan 
(Sisse). Fil vedhæftet 

Lokalrådet finder ideen 
god og relevant, hvis den 
kobles til opdateringer på 
www.jungshoved.net 

Forslagsstiller opfordres til at lave 
budget og finansieringsforslag. 

5 Valgmøde. Foreslået dato d. 
31/10. Lis J og Tina 

Planen er at invitere til en 
styret debat efterfulgt af 
en mere uformel cafe-
snak 

Lis J finder dato og ordstyrer, der 
ikke kolliderer med andre 
arrangementer. 

6 Miljøudvalgets miljøpris. Lis J Vi vil gerne gøre 
opmærksom på de, der 
gør en stor frivillig indsats 
for miljøet på Jungshoved. 

Miljøudvalget går videre med 
planen. 

7 Bestyrelsesmøde i LAG. Lis J 

Referat fra GF vedhæftet. 

Lis J er valgt ind i LAG-
bestyrelsen.  

Vi vil gerne præge anvendelsen af 
LAG-midler mere i retning af 
Jungshoveds vision. 

8 Forbrug af LAG midler. Lis J Obs på at alle projekter 
kræver 50 % 
egenfinansiering. 

Lis J orienterer nærmere på 
næste møde. 

9 Hjertestarter i Bønsvig. Lis J 

 

Hjertestarter er 
installeret. 

Lis J følger op på registrering. 

Kursus i brugen tilbydes snarest. 

10 Brug af transformatortårne. 
Lis J 

Tårnudvalget sørger for 
tjek og nødvendig 
vedligeholdelse inden 
25/5. 

Opslag i bladet om nye kunstnere 
fra forår 2018. 

11 Oplysning til nye tilflyttere. Lis 
J 

Møns tilflytterhus får 
oplysning fra kommunen 
om nye beboere, vi ønsker 
det samme. Suppleres 
med naboviden og 
opfølgning på boligsalg. 

Lis J følger op på VK. 

Vi foreslår et punkt på 
handlingsplanen om mere 
systematisk modtagelse af 
tilflyttere på hele Jungshoved 

12 Loppemarked i Bønsvig d. 
11/6. Lis J 

Til orientering   
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# Dagsordenpunkter Referat Beslutning 

13 Blomsternes Halvø. 
Orientering. Jette 

Jette har orienteret 
kontaktet tidligere 
delltagere og sponsorer. 

5000 kr. af LUP-bevilling kan 
anvendes. Jette indkalder 
bestillinger på løg mm fra lokale 
sponsorer. 

14 Bredbåndspulje, ny 
ansøgningsrunde. 

Der var ingen 
tilbagemeldinger på 
tidligere opfordringer pr 
mail, senest d. 21. marts. 

Ingen grund til at forfølge dette 
yderligere. 

15 Evt. Hjemmesidearbejde 
fortsættes. 

Erhvervsudvalg drøftes på 
Generalforsamling under 
punktet handlingsplan. 

 

 

 

Til kalenderen 

Hvad Hvornår 

Åben Landsby i Stavreby Søndag 28. maj kl. 10-15 

Sidste udvalgsmøde vedr. cykelturen den 11/6 1/6 10:00 – 12:00 

Generalforsamling  7/6 

Cykeltur  11/6 

Loppemarked i Bønsvig 11/6 

Infomøder om Frøen for chauffører 12/6 og 15/6 kl. 19 på skolen 

 

 

 

Referent Næste møde Mødeleder næste gang 

Jørgen B. Svendsen Aftales efter Generalforsamling Afhænger af valg 
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Bilag 1 til bestyrelsesreferat 8/5 2017  

 

Ansøgning om Støtte til lokal sammenhængskraft, frivilligt arbejde og bosætning  

 

 

 

Baggrund: 

Lokalrådene har efterlyst mulighed for at søge støtte til mindre tiltag, der på den korte bane kan fremme den 
lokale sammenhængskraft og de gode liv i lokalområdet. Derfor har Kommunalbestyrelsen nu besluttet, at det er 
muligt for lokalrådene, at søge støtte til små og mindre investeringer, indkøb mv. i forbindelse med lokale, 
konkrete tiltag, som lokalrådet mener kan understøtte sammenhængskraft og bosætning i lokalområdet.  

Der kan ansøges om op til 25.000 kr. i støtte i 2017 pr. lokalråd. Støtten gives uafhængigt af det driftstilskud, der 
tildeles hvert lokalråd pr. år, og støttet bevilges uden om LUP-puljen, som derfor bevarer sin størrelse i 2017. 
Tanken bag det nye initiativ er et ønske om at støtte aktiviteter i lokalområderne på en så enkel og 
ubureaukratisk. 

Formål: 

Kravene til de lokale tiltag er, at de skal drives af de frivillige ildsjæle, og at lokalrådet anbefaler initiativet ud fra, 
hvorledes det understøtter sammenhængskraft og/eller bosætning i lokalområdet.  

Den særlige støtte er som udgangspunkt 1-årig og i begyndelsen af 2018 skal effekt og forbrug af den særlige 
støttepulje evalueres. Derfor vil der være krav til lokalrådene om, at de evaluerer effekten af de indsatser, der 
gennemføres. Lokalrådene aflægger regnskab for støtten i forbindelse med deres generalforsamlinger i stil med 
deres driftsregnskab.  

Alle aktiviteter skal være gennemført inden udgangen af 2017. Herefter evaluerer lokalrådene aktiviteterne som 
anført i ansøgningsskemaet. Evalueringsarbejdet skal være gennemført inden udgangen af februar 2018, således 
at administrationen kan gennemføre en samlet evaluering af indsatserne i første kvartal af 2018. 

Ansøgning: 

Anmodning om støtte sker ved at udfylde nedenstående skema. Administrationen er bemyndiget til at behandle 
ansøgningerne og give tilsagn om støtte. Kun i de tilfælde, hvor administrationen indstiller anmodninger til afslag 
forelægges sagen til behandling i Udvalget Økonomi, Planlægning og Udvikling. 

Ansøgninger sendes på e-mail til Afdeling for Strategi og Implementering, att. Claus Lyngby Petersen på 
clp@vordingborg.dk. Emnefeltet mærkes med: Anmodning om støtte til lokal sammenhængskraft i 

[lokalrådets navn]. 

Sagsbehandlingstiden er maksimalt 10 arbejdsdage + bankdage.  

 

Ansøgningsskema til støtte af 

mailto:clp@vordingborg.dk
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Lokal sammenhængskraft, frivilligt arbejde og bosætning:  

 Skriv i de hvide felter herunder: 

Opl. om ansøger Lokalrådets navn Jungshoved Lokalråd 

Kontaktperson Formand Tina Åsberg 

Tlf. og e-mail på kontaktperson lokalraadetjungshoved@gmail.com 

Lokalrådets cvr.nr. 3438 5963 

Ansøgt beløb 25.000 kr. som tilskud til nedenstående 

aktiviteter, som alle er i overensstemmelse med 

LUP for Jungshoved. 

Aktiviteter Vi ønsker at iværksætte 

følgende aktiviteter for at skabe 

lokal sammenhængskraft, 

frivilligt arbejde og bosætning.  
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Aktivitet 1: Udgivelse af to foldere vedrørende sejlads med 

Røret over Bøgestrømmen mellem Jungshoved 

og Nyord. 

Folderne udarbejdes i et samarbejde mellem 

Jungshoved Lokalråd, Nyord Lokalhistoriske 

Forening og Postbåden Rørets venner: 

Titler på folderne: 

1.”Tag til Jungshoved med ”Røret”, en tur over 

Bøgestrømmen”. 

2. Med postbåden Røret over Bøgestrømmen til 

Nyord. 

Folderne ønskes fremstillet for at øge samarbejdet 

mellem de to lokalsamfund, for at øge turismen i de 

to områder med afsmittende virkning på 

købstæderne Præstø og Stege, og for via 

opmærksomhed på områderne at øge bosætning i 

enten helårs, flex- eller fritidsbolig. 

Folderne beskriver forslag til aktiviteter en dag eller 

flere på cykel eller til fods på henholdsvis 

Jungshoved og Nyord.  

Folder 1 ønskes finansieret af Jungshoved 

Lokalråd via 25.000 kr. puljen og udarbejdes af 

en frivillig arbejdsgruppe og omdeles af frivillige til 

husstande, til turistinfosteder, overnatningssteder, 

spisesteder m.m. 

Start og slutdato  April 2017 slut 9.juni 2017 
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Aktivitet 2: Trykning af papirudgaver af miniguides til 

vandreture på Jungshoved.  

I 5 informationsskabe på Jungshoved er der i dag 

laminerede miniguides til de 9 beskrevne 

vandretureture, som kan lånes og sættes tilbage. 

Det har imidlertid vist sig, at der er behov for at få 

en guide til eje, hvorfor vi ønsker at få trykt i alt 

1000 stk. af papir, som løbende kan fyldes i 

skabene. Det har vist sig nødvendigt ca. 6 gange 

om året at fylde op med nye udgaver, en udgift, der 

ikke er budget til og som ikke længere grundet den 

store efterspørgsel kan dækkes af private. Selvom 

folderne ligger til brug for alle på 

www.jungshoved.net er der mange turister, der ikke 

har netadgang og printer og derfor gerne vil have 

en guide til eje. 

Udgift til trykning ønskes finansieret af 

Jungshoved Lokalråd via 25.000 kr. puljen. 

Udarbejdelse og opsætning i skabene sker ved 

hjælp af frivillige i lokalrådets stiudvalg.   

Start og slutdato  Juni 2017 

http://www.jungshoved.net/
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Aktivitet 3: Trykning af velkomstfolder vedrørende 

Jungshoved Lokalråd ” Jungshoved- et sving 

ud i naturen” og trykning af ”Velkommen til 

Jungshoved”, en flyer, som gives til nye 

beboere og udleveres hos ejendomsmæglere i 

Præstø. 

Vi ønsker at inddrage nye beboere i 

lokalrådsarbejde og halvøens aktiviteter så hurtigt 

som muligt for, at tilflyttere skal føle sig hjemme og 

blive boende. 

Udgift til trykning ønskes finansieret af 25.000 

kr. puljen. Udarbejdelse og omdeling sker ved 

hjælp af frivillige. 

Start og slutdato  Juni 2017 

Aktivitet 4: Informationstavle vedrørende landsbyen og 

vandreture i området til Transformatortårnet i 

Lundegård.  

Jungshoved Lokalrådsområde er blevet udvidet 

siden, vi opsatte infoskabe i de øvrige landsbyer.  

Vi ønsker at skabe yderligere sammenhængskraft 

til det nye lokalrådsområde Lundegård, Egebjerg, 

Smidstrup Hovgårde og Skovhuse. 

Udarbejdelse af vandreruter og tekst og tegninger 

til tavlen udføres af frivillige i stiudvalget. 

Udgifter til informationstavlen (trykt på alu-

glasfiberplade) ønskes finansieret af 

Jungshoved lokalråd via 25.000 kr. puljen 

 

Start og slutdato  Juni 2017 til december 2017 
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Aktivitet 5: Opsætning af et opslagsskab i træ med 

glaslåger til Lundegård By og reparation af 

lignende skabe i de øvrige landsbyer på 

Jungshoved. 

Skabet skal anvendes til opslag af lokal interesse 

for at skabe sammenhængskraft. Og kan desuden 

give turister et indblik i et aktivt samfund, som 

kunne være godt at bosætte sig i. 

Udgifter til fremstilling af skabet ønskes 

finansieret af Jungshoved lokalråd via 25.000 

kr. puljen. Opsætning af skabet sker ved frivillig 

arbejdskraft. 

Start og slutdato  Juni 2017- december 2017 

 Aktivitet 6 Reparation af infotavler ved Jungshoved kirke 

og slotsbanke.  

Ved kirken er der opsat stolper med 

informationstavler af det tidligere Storstrøms amt. 

Disse tavler og stolper trænger til reparation. De 

nævnte tavler står uden for det fredede område. 

Desuden ønskes nyt borde – bænkesæt til 

området ved Roehavnen. 

Stedet er et yndet udflugtssted for lokale og 

turister. 

Udgifter til ovenstående ønskes finansieret af 

Jungshoved lokalråd via 25.000 kr. puljen. 

Arbejdet med reparation og opsætning sker ved 

hjælp af frivillige. 

 Start og slutdato Juni 2017- december 2017 
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 Aktivitet 7 Blomsterkummer og blomsterløg til det nye 

lokalrådsområde Lundegård, Skovhuse, 

Egebjeg og Smidstrup Hovgårde. 

Det øvrige lokalrådsområde er allerede kendt for at 

være Blomsternes halvø, og vi ønsker at skabe 

sammenhængskraft i hele lokalrådsområdet,- at 

styrke følelsen af, at halvøen er en enhed. 

Blomsterne er til glæde for lokale borgere og 

turister. 

Udgifter til ovenstående ønskes finansieret af 

Jungshoved lokalråd via 25.000 kr. puljen. 

Plantning sker ved beboeres frivillige arbejdskraft.  

 Start og slutdato Juni 2017- december 2017 

 Aktivitet 8 Streamer til biler ” Jungshoved – et sving ud i 

naturen”. 

For at gøre opmærksom på halvøen og dermed 

øge turisme og bosætning ønsker vi at tilbyde 

lokale en streamer. 

Udgifter til ovenstående ønskes finansieret af 

Jungshoved lokalråd via 25.000 kr. puljen. 

 

 Start og slutdato Juni 2017- december 2017 

 Aktivitet 9 Kursus i brug af hjertestartere 

Vi har på halvøen fået flere nye hjertestartere, og 

det er fem år siden, vi fik den første med kursus til 

12 personer. Der er behov for nye kurser, for at 

kunne bruge hjertestarterne og yde den 

nødvendige førstehjælp. 

Udgifter til ovenstående ønskes finansieret af 

Jungshoved lokalråd via 25.000 kr. puljen. 

Vedligeholdelse og tilsyn af hjertestarterne 

foretages af lokale frivillige. 

 Start og slutdato Maj – december 2017 
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 Aktivitet  10 Valgmøde med fagligt kvalificeret oplægsholder 

ude fra, lokale politikere og borgere med fokus 

på miljø og natur samt valgcafé d. 31.oktober 

2017. 

Desuden laves en kampagne for at skabe højere 

stemmeprocent i området. 

Udgifter til ovenstående ønskes finansieret af 

Jungshoved lokalråd via 25.000 kr. puljen. 

 Start og slutdato September 2017- november 2017 

Effekt Hvilken effekt(er) forventer 

lokalrådet at de igangsatte 

aktiviteter får? 

 

Forventet effekt af aktivitet 1 Øget opmærksomhed på vores naturskønne 

område, øget antal af overnattende gæster, øget 

antal af passagerer på Røret, øget antal 

besøgende på vores og Præstøs lokale steder med 

udskænkning og servering af mad, øget antal 

besøgende i Eventyrparken H C Andersens 

Verden, større interesse for at købe bolig eller leje 

sommerhus her næste år. 

Forventet effekt af aktivitet 2 Der er stor interesse for at benytte vores 

vandreruter, og det er kedeligt for interesserede at 

komme til en tom folderkasse. Er der foldere klar til 

brug animerer det nysgerrige turister til at gå en tur 

og vende tilbage til én af de andre ture. Kendskab 

til halvøen øger mulighed for bosætning. 

Forventet effekt af aktivitet 3 Større kendskab til lokalrådet og dets arbejde. 

Flere deltagere i dette arbejde. 

Forventet effekt af aktivitet 4 Øget interesse for halvøen og dens unikke natur 

med mange muligheder for aktive ture. Øget 

kendskab skaber lyst til bosætning i helårs- eller 

fritidshus. 

Forventet effekt af aktivitet 5 Øget kendskab til aktiviteter i hele vores 

lokalområde, flere deltagere. 
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 Forventet effekt af aktivitet  6 Forbedret indtryk, mere indbydende for gæster, 

større viden om stedet. Et vigtigt kultursted. 

 Forventet effekt af aktivitet 7 Blomstrende halvø til glæde for lokale og turister. 

 Forventet effekt af aktivitet 8 Øget opmærksomhed på vores naturskønne halvø 

som bosted, fritidssted. 

 Forventet effekt af aktivitet 9 Flere kvalificerede lokale hjælpere i tilfælde af 

behov for hjerterstarter og førstehjælp. 

 Forventet effekt af aktivitet 10 Større fokus på kommunevalget og større 

stemmeprocent. 

Evaluering Vi vil måle effekten af vores 

indsatser og aktiviteter på 

følgende måde 

 

Evaluering af aktivitet 1: Stigning i passagerantal vil betyde succes. 

Evaluering af aktivitet 2: Hvis folderne bliver brugt, og flere kommer ud at 

vandre i vores lokalområde og dermed får øje på 

vores kvaliteter, er det en succes. 

Evaluering af aktivitet 3: Hvis vi ser en stigning i deltagerantal til 

lokalrådsmøder og andre aktiviteter, er det en 

succes 

Evaluering af aktivitet 4: Hvis informationstavlen og tilhørende miniguides 

bliver brugt, er det en succes. 

Evaluering af aktivitet 5: Hvis vi ser flere deltagere fra Lundegård og omegn 

til lokale aktiviteter via opslag, er det en succes 

 Evaluering af aktivitet  6 Hvis området er velholdt og gæster er tilfredse, er 

det en succes. 

 Evaluering af aktivitet 7 Blomstrende halvø, lokalt engagerede borgere, der 

planter og passer vil gøre det til en succes. 

 Evaluering af aktivitet 8 Færre tomme huse eller huse til salg vil gøre det til 

en succes. 

 Evaluering af aktivitet 9 Større tryghed hos lokalbefolkning. Svært at måle, 

men reddes liv har indsatsen været det hele værd.. 

 Evaluering af aktivitet 19 Større stemmeprocent, større interesse, stort 

deltagerantal til valgmødet vil være succes. 
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Udfyldes ikke; kun til administrativt brug 

 Støtte (x) Beløb (kr) Afslag (x) 

Anmodningen indstilles til    

Begrundelse/bemærkninger    
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Bilag 2 til bestyrelsesreferat 8/5 2017  

 

Forslag fra Sisse Siggaard Jensen 24. marts 2017 

 

Jungshoved ”Her & Nu” 

En dynamisk visualisering af Jungshoveds mange små og store begivenheder og 

lokale aktiviteter, mens de foregår. 

 

Baggrund 

Der er områder i Danmark, som er karakteriseret ved stagnerende eller faldende befolkningstal, butikslukninger, 

vanskeligheder med at sælge boliger, nedlægning af offentlig transport og afvikling af offentlige institutioner.  

Det er et billede, man også kan finde på halvøen Jungshoved. Men der er også et andet Jungshoved, som denne 

historie viser: 

”Da jeg første gang kørte til Bønsvig Strand henover halvøen Jungshoved, en sommerdag, var grøftekanterne 

smykket med et vidunderligt blomsterdække, fine grøftekantsblomster, der frydede øjet. Det ændrede min 

oplevelse af de mange ”til salg”-skilte, den nedlagte Dagli’Brugsen i Jungshoved By, en lukket skole og ingen fast 

offentlig transport til byen og halvøen. De mange blomster tydede på, at meget groede, og kunne gro, fordi det 

blev nænsomt passet”  

Og det holdt stik. Jungshoved blomstergruppe mødes på den nedlagte skole, som er forvandlet til et kulturhus. 

Huset er nu rammen om aktive interessegrupper af Jungshoved-borgere. Jungshoved lokalråd er optaget af at 

bevare halvøens smukke natur og sikre miljøet. Lokalhistorien lever; vandreture på halvøen er tilrettelagt; 

panorama-cykelture er afmærket, og siden 2004 er Jungshovedbladet udkommet 4 gange om året. 

Det er disse mange aktiviteter, som projekt Jungshoved Her & Nu har til formål at gøre synlige, og gøre det på en 

ny måde. Hver gang vi foretager os noget afsætter det spor. Når blomstergruppen mødes i kulturhuset; når 

mennesker samles til vandreture; når cyklegruppen tager på tur, så afsætter det spor. Vandre- og cykelture er 

annonceret i Jungshovedbladet, blomstergruppen aftaler at mødes ved hjælp af lokalrådets email-liste; 

lokalarkivet får indleveret nyt materiale. Og nogle af de mange fodspor vil vi prøve at digitalisere og visualisere. 

Formål 

Med projekt Jungshoved Her & Nu vil vi vise, at Jungshoved halvø er et attraktivt sted at bo og bosætte sig, fordi 

der er et levende lokalt liv og en smuk natur. Og det vil vi bruge digitale teknologier til at vise. 
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Hensyn til natur, miljø og lokalkultur er de overordnede temaer for projekt Jungshoved Her & Nu.  

Idéen er derfor at vise de mange aktiviteter inden for disse overordnede temaer, mens de foregår, lige her og 

nu, og at anvende digitale teknologier til at realisere idéen inden for områder som for eksempel: 

- Her & Nu Naturen: Er cykelgruppen på tur lige nu og hvor er de henne? 
- Her & Nu Genbrug og deling: Jungshoved-lopperne er allevegne og mange har værktøj eller 

andre ting som kunne deles. Hvor kører Frøen lige nu? 
- Her & Nu Kulturaktiviteter: Hvem har gang i hvilke aktiviteter lige nu og hvor? 

 

Et muligt teknologisk set-up kunne være: 

1) Tilgang til lokalrådets hjemmeside for Jungshoved-borgere, hvor aktuelle begivenheder og aktiviteter skal 

kunne indtastes.  

2) Tilgang til samme vha. en app.  

3) Visualisering af de indtastede data på hjemmesiden og i app’en. 

4) Visualisering af de indtastede data på en digital storskærm.  

 

Storskærmen placeres i det offentlige rum, så de mange aktiviteter bliver synlige. 

 

 

 

 

 


