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Referat af bestyrelsesmøde den 14/6- 2017 kl.19.00-21.00 på Jungshoved skole 

Deltagere Tilstede Afbud Møderolle 

Tina Aasberg, formand x   

Lis Jespersen, næstformand x   

Birgitte Escherich  x  

Jørgen Svendsen x  Mødeleder 

Allan Capion x   

Frederikke Rasmussen, suppleant x   

    

    

Lise Jacobsen, repræsentant for skolen x  Referent 

Carina Hansen, repræsentant for skolen  x  

 
Møderollerne rykker en række ned for hvert møde, så referenten er mødeleder næste gang.  
 
Det godkendte referat offentliggøres på Jungshoved.net og Jungshoveds opslagstavler.  
Referatet sendes desuden pr mail til Vordingborg Kommune. 
 

# Dagsordenpunkter Referat Beslutning 

1 Velkommen til ny 
bestyrelse 

Frederikke blev budt velkommen 
og præsenterede sig selv. 

 

Bestyrelsen glæder sig til 
samarbejdet med Frederikke. 

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

2 Konstituering Formand: Tina Åsberg, 
Næstformand: Lis Jespersen 

Kasserer: Der us pt mulighed for at 
få en suppleant til bestyrelsen, 
som kan påtage sig jobbet som 
kasserer. Generalforsamlingen gav 
mandat hertil. 

Lis  tager kontakt til evt. ny 
kasserer 

Pkt. tages op på næste møde 

Lise lægger ny adresseliste for 
bestyrelsen på hjemmesiden. 

3 Fordeling af 
udvalgsposter og 
kontaktpersoner til 
arbejdsgrupper 

Posterne blev fordelt, oversigt 
lægges på hjemmesiden. 
Frederikke træder ind i flg. udvalg: 
Turisme og bosætning 
LUP-udvalget 
Lise er kontaktperson til 
Blomsternes halvø 
Lis er kontaktperson til 

Lise lægger ny liste over udvalg på 
hjemmesiden 

Pkt. til næste møde: 
Kommissorium for erhvervsudvalg 
og valg af medlemmer til 
erhvervsudvalg 
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integrationsteamet i VK 
Lis er kontaktperson til 
transformatortårnsgruppen. 
  
Landsbyforum har en ledig  plads i 
VK´s trafiksikkerhedsråd. Allan vil 
gerne indtræde. 

 

 

Tina foreslår Landsbyforum, at   
Allan Capion bliver ny 
repræsentant i 
trafiksikkerhedsrådet 

4 Evaluering 
generalforsamling 
d.7.6 og opfølgen 

Generalforsamlingen gik godt med 
god stemning og tone. Tak til 
dirigenten. Fremmødet ca. 22.  

Ønske om et kort over 
lokalrådsområdet i vedtægterne 

Handlingsplanen fik en række 
input, som skal implementeres i 
2017-18 udgaven 

Jørgen opdaterer vedtægterne. 

Pkt. næste møde: Vedtægterne 

Hvert udvalg bedes sende 
tilføjelser til handlingsplanen ud 
fra input fra generalforsamlingen 
til Lise, som opdaterer planen 
inden næste møde. 

Derefter lægges ny udgave på 
hjemmesiden. 

5 25.000 kr. puljen Der er pt. brugt penge til Røret-
folderen.  

Hjertestarterkursus i Bønsvig 
under planlægning. 
Øvrige bevillinger ligeså. 

Der ønskes penge til 
landsbyforums deltagelse i 
Folkemødet på Møn max 1000 kr. 

Pkt. tages op igen næste møde. 

6 Delebussen Frøen Jubiii! Frøen starter 2.august. Vi fik 
chokoladefrøer. 

13 deltagere på første info-møde 
for folk, der vil køre delebussen 

Næste infomøde torsdag d.15.6. 

Allan deltager sammen med 
medarbejder fra VK på tur til 
Sønderjylland for at høre om 
delebusordning der. 

Officiel overdragelse 1. eller 2.8. 
Skal markeres, udvalget kommer 
med oplæg herom. 

Orientering i næste blad, på 
mailliste, hjemmeside m.m.  
Udv. sørger herfor. 
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Der er behov for ca. 3000 kr. som 
udlæg for projektet til 
mobiltelefon mm. 

Udlæg til opstart af delebus 
dækkes af lokalrådets konto og 
betales tilbage, når projektet er i 
gang. 

 

7 Valg til 
kommunalbestyrelsen 
d.21.november  2017 

Der arrangeres vælgermøde med 
temaet natur og miljø i skolen 
d.8.11 kl.19.00 med deltagelse af 
Ida Auken og kommunalt 
opstillede kandidater. 

Der arrangeres valgcafé i 
forsamlingshuset med musik, kaffe 
og kage d.21.11 
Der skabes flere tiltag for at blive 
det område med størst 
valgdeltagelse! Min. 2 % flere end 
sidste valg. 

Et udvalg bestående af Lis og Tina 
er tovholdere. Øvrige hjælper til. 

8 Real Dania Lis orienterede om annonce i 
Sjællandske om Real Danias pulje 
vedrørende udvikling af 
lokalsamfund gennem det byggede 
miljø. Ansøgningsfrist 3.8 

De forskellige udvalg og 
arbejdsgrupper overvejer om der 
er projekter til disse fondspenge. 

9 Møde for lokalråd i 
4720 området 

Lise orienterede fra mødet d.13.6 
Der er bl.a. tiltag for flere 
valgmøder og arrangementer. 
Vi ser dette samarbejde som et 
gode i forbindelse med konkrete 
tiltag f.eks. nye cykelruter, turisme 
og bosætning mm. 

Frederikke orienterede om en 
arbejdsgruppe med næsten 
samme navn: 4720+ en gruppe 
erhvervsfolk og medlemmer fra 
Præstø Lokalråd og foreninger, 
som arbejder for øget bosætning. 
Frederikke er medlem af denne 
gruppe. 

Næste møde for lokalråd i 4720 
holdes i Allerslev Egnshus d.27.9. 

Næste møde: Overveje om vi kan 
bidrage med noget til 4720+ 
gruppen. 
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10 Cykelturen d.10.6 Succes og et godt samarbejde på 
tværs. Gentages næste år fx 10.6 

Lise og Tina har kontakten med 
menighedsrådet og 
pensionistforeningen herom. 
Vender tilbage med dato til næste 
møde. 

11 Miljøudvalget Allan refererede fra udvalget bl.a. 
vedrørende hvilke dokumenter, 
der skal flyttes fra gammel til ny 
hjemmeside. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spørgsmål fra bestyrelsen vedr. 
byggeri af gylletank? på 
Fuglsangvej.  

Udvalget afgør selv hvilke 
dokumenter, der skal flyttes fra 
lokalrådets side. 

”Jungshoved Miljøgruppe” 
(forening uden for lokalrådets 
regi) har egen side og redaktør på 
nuværende hjemmeside 

Hjemmesideudvalget går ikke ind 
i sortering af gamle data, men 
lokalrådet kan som udgiver af 
hjemmesiden beslutte 
retningslinier for arkivering af 
gamle data. Der kommer 2 
administratorer og ca. 5  
redaktører på ny side til 
fremadrettet redigering .  

Udvalget us. Og melder tilbage 
vedr. byggeriet på Fuglsangvej 

12 Hjemmesideudvalget Arbejdsmøde d.16.6, hvor der 
forhåbentlig flyttes fra gl. til ny 
side. 

 

13 Næste møde Mandag d.7.august kl.19.00 i 
skolen. 

Tina samler dagsorden og 
udsender. 
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Til Kalenderen 

Hvad Hvornår 

Sankt Hans i kirken og på slotsbanken  23.juni kl.20.00/21.30 

Frøen starter 1.august/ 2.august 

Bestyrelsesmøde i skolen  7.august kl.19.00 

Blomsternes halvø præmieoverrækkelse i skolegården 10.august kl.16.00 

Travetur Jungshoved Rundt 19.august kl.10.00 

  

  

 

Næste møde Referent næste møde Mødeleder næste møde 

Mandag d.7.august 2017 Tina Åsberg Lis Jespersen 

 

 


