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Referat af bestyrelsesmøde den 18.april 2017 kl.19.00-21.00 på Jungshoved skole 

Deltagere Tilstede Afbud Møderolle 

Tine Aasberg, formand x   

Birgitte Escherich, næstformand  x  

Lis Pedersen, kasserer x   

Carina Hansen, repræsentant for skolen  x  

Lise Jacobsen, repræsentant for skolen x   

Jørgen Svendsen, suppleant  x  

Lis Jespersen, suppleant x   

Allan Capion  x  

Jette Ramshøj 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 25.000 kr. puljen Vi fandt en række aktiviteter og 
opgaver, som kunne bruge penge 
fra den nævnte pulje. 
10 aktiviteter med en samlet 
anslået udgift på 32.000 kr., så der 
er rigelig dækning for at søge om 
de 25.000 kr. 
Se ansøgningsskemaet, som dog 
ikke er økonomisk udspecificeret. 
Vores anslåede max. udgift: 
1. 1500 kr. 
2. 2000kr. 
3. 500 kr. 
4+5. 10.000 kr. 
6. 3000 kr. 
7. 5000 kr. 
8. 5000 kr. 
9. 3000 kr. 
10. 2000 kr. 
Numrene relaterer til 
ans.skemaet. 
 

Lise udfylder skemaet, som sendes til 
godkendelse i lokalrådet. Tina videresender til 
SOGI@vordingborg.dk når alle er enige og 
senest d. 26.april. 
 
Der prioriteres på et senere møde, men 
udgiften til folder vedrørende postbåden 
Røret og lokalrådsfolderen er bevilget dd. 

mailto:SOGI@vordingborg.dk
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2 Evt. En drøftelse af 
transformatortårnenes stand.  
Orientering om hærværk i 
Skovhusetårnet og om det, der pt 
er i gang for at udbedre skaden. 
Generelt ønske om rengøring og 
vedligehold. 
 
Drøftelse af kommende valg til 
lokalrådet. Forslag til nye 
medlemmer blev luftet, vigtigt at 
få rep. fra Skovhuse, Roneklint og 
Jungshoved By. 
 
Hjertestarterkursus i Bønsvig 
 

Lis J er kontaktperson til udvalget og arbejder 
på sagen. 
 
 
 
 
 
 
Tages op på næste møde. 
 
 
 
 
 
OK til smørrebrød. 

 

Til Kalenderen 

Hvad Hvornår 

Lokalrådsbestyrelsesmøde på skolen. 8.maj kl.19.00-21.00 

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

Generalforsamling 7/6 

Cykeltur 11/6  

Loppemarked i Bønsvig  11/6 

 

Referent Næste møde Mødeleder næste møde 

Lise Jacobsen 8.maj. Referent: ? ? 

 

Og for øvrigt gør lokalrådet, hvad de kan for at få yngre 

deltagere: 

Martha og Cody ( hundehvalp) deltog helt uden 

problemer og til stor glæde for os andre. 

 


