
Tilstede: Tina, Carina, Birgitte, Allan, Lis Jespersen, Lise Jacobsen, Lis Pedersen, Jørgen B. 

Svendsen. Afbud fra Jette. Mødeleder: Tina. 

Referent: Carina  

 
- Orientering fra miljøudvalget:  
Havde et godt møde og fik gode tilbagemeldinger. Næste møde vil blive på Lynggården. 
Lynggården(Peder Andersen) var meget glade for at kunne give info videre vedr. drift og ex. 
gylleudslip og var meget positiv omkring mødet.  
Der er lavet et udkast til en pjece omkring miljøet på Jungshoved. Når den er færdiggodkendt, 
sendes den med Jungshovedbladet ud. 
 
- Orientering fra administrativt stormøde:  
Positivt møde i den store teatersal, som var godt fyldt. Områdepedelfunktionen kom til at fylde 
meget på mødet, samt ledernes del fyldte meget. Vi synes umiddelbart ikke at der nødvendigvis er 
brug for en hos os på Jungshoved, da vi har gadekærslav etc. 
Se referat fra mødet. 
 
- Trafikudvalget. Diskussion af oplægget Bedre Transport. Der er tale om en 9 pers. Minibus der 
kan køres på lille kørekort. 
Man kan lave en ”samkørselsforening”, hvor man melder sig ind i og forslaget kan tages videre til 
trafikudvalget i kommunen. Denne skal supplere flextrafik. 
”Gøl shuttlebus” har lavet noget lignende, som er værd at have in mente.  
Indlæg sættes i bladet. Frivillige chauffører indkaldes 
Sættes på til dialogmødet 1. marts. 
 
- Naturprojekt på Jungshoved v. Lise 
Alle tilladelser, dispensationer penge etc er i hus, Stier er lavet, borde er ved at blive lavet, 
shelterplads og parkeringsplads er under udarbejdelse.  
 
- Panoramacykeltur i forsommeren d. 11.juni v Lise: 
Der vil være planlægningsmøde 7/2 kl.10.00 hvor Jungshovedsbørn, pensionistforeningen, 
menighedsrådet vil deltage. 
 
- Affaldsindsamling d. 2. april kl. 10-12. Fordeling af hvem der står for at lave kaffe, bage en kage 
etc. Aftales på næste møde. 
 
- Birgitte fortæller om MULDIVERSET 
Produktionskøkken er i gang, der er tilladelse til fødevaresalg 
Take-away forventet start ca. 1. april. 
 
-Dialogmøde d. 1. marts: 
 Videre planlægning: fordeling af opgaver, indlæg til avis, punkter fra miljøudvalgets referat 
 Dagsorden til politikerne til dialogmøde onsdag d. 1.marts kl. 19-21:  
*Hvilke visioner har I for Jungshoved? Hvad vil I gøre for vores halvø? 
* Hvordan er status på Spildevand i det åbne land. 

* Brug af pesticider (til Dialogmøde 1.marts) 



*Hvad er status på borgerbudgetter?. 

*Transport på Jungshoved.  
*evt. 
Jørgen og Allan vil gerne skrive den endelige dagsordenen til dialogmødet. 
Fordeling af opgaver:  
Stille borde og stole op:  
Lis P: Øl, vand, kaffe, te, blomster 
Birgitte: forplejning 
Kl. 18.00 mødes vi (alle) og sætter stole og borde op, laver kaffe etc... 
 
- Fibias nye pulje. Kan beskeden målrettes dem, som ikke fik fibernet? 
Den korte info herom (fomulerer Jørgen)vi via bladet, på hjemmeside og på facebook. 
 

- Dato for næste lokalrådsmøde: 9/3 kl. 17-19. Lis sørger for brød, ost og pølse.  
- Dato for generalforsamling i juni: 7/6 kl.19.00. 

 
- Evt. 
Til næste gang. 
- Forslag fra Jørgen Hein: 
Et godt gammeldags Valgmøde til nov 2017 med formændene/forkvinderne ,altså 
borgmesterkandidaterne. 
med presse og det hele og masser af reklame for vores område. 
 


