
 
Jungshoved Lokalråd 
 

Referat af bestyrelsesmøde d.9.marts 2017 kl.17.00-19.00 på Jungshoved skole 

Til stede:  

Jørgen B. Svendsen, Jette Ramshøj, Allan Capion, Tina Åsberg, Lis Pedersen, Lis Jespersen, Carina 

Hansen, Lise Jacobsen. 

Afbud : 

 Birgitte Eschereich 

Dagsordenpunkter:  Referat: Beslutning: 
 

1. Sidste nyt om Frøen 
 
 

Trafikudvalget orienterede om 
nye udfordringer i ”Projekt 
Frøen”  i forhold til love og 
regler, Movia og VK. 
Udvalget husker at medtænke 
Ugledige Brugs (som pt har 
vareture til Jungshoved) i 
projektet, så det ikke bliver 
konkurrenceforvridende. 
 

Trafikudvalget arbejder videre 
med forskellige veje til 
projektets gennemførelse, 
venter dog til efter 
høringsperioden vedr. 
trafikbestilling. Undersøger 
bl.a. om projektet kunne være 
et udviklingsprojekt under 
LUP-midler. 
Alle søger at opfordre borgere 
på Jungshoved til at blive 
chauffører. 

2. Høringssvar trafikbestilling 
 
 

Vores umiddelbare behov for 
trafik er: 
Bus fra Præstø til Lundby 
Station, Flextur uden 
forhøjelser i områder uden 
anden kollektiv trafik, Flextur 
med i rejsekortordningen. 
Udbrede kendskab til Flextur. 

Trafikudvalget udarbejder et 
kort høringssvar og sender det 
til høring i lokalrådet, inden de 
sender det til VK. 

3. LUP’ en i praksis 
 
 

Orientering om ansøgers 
oplevelse i VK i forhold til LUP 
v. Jørgen B. Svendsen. Generel 
snak om kendskabet til LUP i 
VK´ s afd.  
LUP er et godt redskab for 
lokalrådet i forhold til 
behandling af lokale 
ansøgninger. 

Jørgen B. Svendsen laver et 
oplæg til en henvendelse til VK  
om kendskab til LUP hos 
medarbejdere i 
forvaltningerne. 
 

4. Erhvervsudvalget 
 

Henvendelse fra John Balslev, 
som vil gerne indtræde i 
lokalrådets erhvervsudvalg. 
Udvalget er ikke fungerende 
pt., men det er lokalrådets 
ønske at få det i gang, hvis der 
kan skabes interesse hos 
erhvervsdrivende herfor. 

Allan byder velkommen til det 
nye medlem og inviterer ham 
til borgermødet i juni, hvor 
punktet tages op. 
I lighed med miljøudvalget 
laver lokalrådet et 
kommissorium for dette 
udvalg. 
 



 
Jungshoved Lokalråd 
 

Dagsordenpunkter:  Referat: Beslutning: 
 

5. Hjertestarteren i Bønsvig 
 
 

Lis Jespersen orienterede om 
et ønske fra Bønsvig 
vedrørende flytning af en 
hjertestarter fra privatadresse 
til tranformatortårnet.  
Hjertestarteren fungerer, men 
skal have skiftet batterier og 
elektroder. Kan lokalrådet 
finansiere dette? 
Der er hjertestarter i Kohave 
sommerhusområde i 
Roneklint, og der søges om 
hjertestartere til Stavreby og 
Bøged.  
Hvordan forholder vi os til 
vedligeholdelse af dem? 

Lokalrådet hilser alle initiativer 
vedrørende opsætning af 
hjertestartere velkommen. 
Lokalrådet kan ikke finansiere 
indkøb, men vil dække 
omkostninger i fb. 
vedligeholdelse, så langt 
økonomien rækker hertil. Det 
er dog en betingelse, at 
hjertestarterne er tilgængelige 
for alle døgnet rundt og er 
registreret på 
hjertestarternetværket. 
Lis Jespersen melder tilbage til 
Bønsvig. 

6. Standarder for dagsordener, 
referater mm 
 
 

Forslag fra Allan Capion 
vedrørende standarder for 
dagsorden, referater, 
brevpapir m.v., som vil lette 
arbejdet og gøre alt mere 
overskueligt. 

Positiv modtagelse af 
forslaget. 
Allan Capion udarbejder et 
forslag og instruerer i brug af 
det. Vigtigt at det bliver 
brugbart for alle. 

7. Turisme 
 
 

Jette Ramshøj fra 
Turismeudvalget orienterede 
om endnu et overnatningssted 
på Jungshoved. Det nye sted er 
på hjemmesiden. 
Turismeudvalget holder 
sammen med stiudvalget 
møde med naturvejleder Trine 
Bang, VK, Per Werge og Anette 
Tenberg, Røret, torsdag d.16.3 
13.30 ang. samarbejde . 
Lis Jespersen orienterede om 
sin virksomheds tiltag vedr. 
kinesiske gæster /turister 
/studerende/ brudepar i vores 
område. 

 

8. Økonomi 
 
 

Kasserer Lis Pedersen 
efterlyste ideer til ansøgning 
om de udlovede ekstramidler 
til lokalråd. 
Der kan søges om ekstra 
25.000 kr.  
Allan Capion efterlyste 
opslagsskab til Lundegård. 
 

Lis Jespersen kontakter VK 
ang. betingelser for at få del i 
disse midler. 
Allan Capion us. om nogen vil 
bygge skabet. I så fald vil 
lokalrådet betale materialerne 
i lighed med de øvrige skabe. 



 
Jungshoved Lokalråd 
 

 

Tak for udsøgt forplejning . 

Referat Lise Jacobsen. 

Dagsordenpunkter:  Referat: Beslutning: 
 

9. Affaldsindsamling 
 
 

Lokalrådet afholder den årlige 
affaldsindsamling d.2.4 kl.10-
12.00 med start og slut på 
Jungshoved skole. 
Hvem gør hvad? 

Ruter, handsker, sække, opslag 
og vægt samt indrapportering: 
Lise Jacobsen 
Kaffe/te/saft: Jette Ramshøj 
Kage: Lise Jacobsen 
Køre affaldet til gensbrugs- 
pladsen: Mads og Carina 
Hansen 

10. Medvirken til åbent hus i 
Jungshoved skole d.8.4 kl.10-
14.00? 
 
 

Vil lokalrådet have en ”stand” 
om lokalrådsarbejde? 
Åbent hus er dagen, hvor alle 
brugere viser, hvad de bruger 
huset til. 
 

Der opsættes et bord til 
lokalrådet og standen passes 
som flg.: 
Jette Ramshøj kl.10.00-11.00 
Jørgen B.S. kl.11.00-12.00 
Carina Hansen kl.12.00-13.00  
Lis Jespersen kl.13.00-14.00 
Tina Åsberg kommer også 

11. Cykelturen d.11.6 i 
samarbejde med Jungshoved 
Pensionistforening og 
Jungshoved Menighedsråd  
 
 

Orientering fra 
Turismeudvalget vedr. 
cykelturen d.11.6. Der skulle 
være styr på det meste. Sidste 
udvalgsmøde herom holdes 
1.6. Håber mange vil deltage. 

 

12. Forhave på forkant mødet, 
hvem kan? 
 

Vi er inviteret til et afsluttende 
møde d.3.4. 
Positiv vilje, men svært at 
finde nogen, der kan. 

Alle undersøger mulighed for 
at deltage og melder tilbage til 
lokalrådet om de kan og 
melder sig til. 

13. Ansøgning fra H. C. 
Andersens verden 
 

Tina har fået henvendelse fra 
Kulturchef Jesper Kjærulf,VK, 
vedr. en ansøgning fra H.C. 
Andersens Verden, Teaterpark 
i Skovhuse, om LUP-midler. 
Vi – og i overensstemmelse 
med vores LUP- støtter gerne 
op teaterparken, som tilfører 
liv og opmærksomhed til vores 
område. 

Tina Åsberg meddeler Jesper 
Kjærulf vores støtte i henhold 
til vores LUP, se vision, mål. 

14. Evt. 
 

Vi har fået invitation til møde 
om Vandugen i uge 34. 
Hvem kan deltage? Vil vi 
deltage med arrangement? 

Næste møde er d.8.maj 
kl.19.00 på Jungshoved skole. 
Alle overvejer Vandugen og 
melder tilbage til lokalrådet, 
hvis man har ideer, tilbud og 
tid til projektet. 


