
Referat med opfølgningspunkter fra 

Dialogmøde onsdag 1. marts kl 19-21 
i Egnshuset Jungshoved Skole 
 
Dialogudvalg 1: 
Knud Larsen (V) 
Jørn Elo Hansen (V) 
Michael Seiding Larsen (V) 
Kim Errebo (O) 
Michael Larsen (A) 
Farid Faizi som suppleant for Peter E. Jonassen (F) 
 
Jungshoved Lokalråd: 

Navn Afbud Adresse Mobil Mail 

Tina Åsberg 

FORMAND  

 Stavreby Strandvej 48 2538 8128 aasberg_tina@hotmail.com 

lokalraadetjungshoved@gmail.com 
Birgitte Escherich 

NÆSTFORMAN
D 

X Stavreby Strandvej 36 2372 3797 be@kostkompagniet.dk 

Lis Pedersen 

KASSERER 

 Bønsvig Strandvej 9 6160 5009 lisp47@icloud.com 

  
Jette Ramshøj X Birkevænget 15 2585 0121 jette@ramshoj.dk  

Kristian Knudsen 
(udtrådt) 

X Kohavevej 17 3022 6933 coheaven@gmail.com 

Allan Capion  Lundegårdsvej 28 4224 7183 capion_a@yahoo.com 

Jørgen B 
Svendsen 

 Stavreby Strandvej 24 A 5380 2856 jbsvendsen@mail.dk 

Lis Jespersen 

  

 Bønsvigvej 31 6012 7801 mislisjespersen@gmail.com  

Carina Hansen 

Rep. Jungshoved 
skole 

X Smidstrupvej 42 2484 8514 daline1976@hotmail.com 

Lise Jacobsen 

Rep. Jungshoved 
skole 

X Ambæk Mark 10 2445 3147 lisejacobsen1@gmail.com 

 
Samt beboere fra Jungshoved, i alt ca. 40 deltagere 
 



0. Velkomst og valg af dirigent 

Tina Åsberg byder velkommen til mødet og den bæredygtige buffet, som Birgitte Escherich har 
produceret til os. 
Lis Jespersen vælges til dirigent. 

1. Præsentation af lokalråd 

Se eventuelt præsentation af lokalrådets medlemmer på side 14 i 
Bladet:http://www.jungshoved.net/files/elementer/20160913-1836-96.pdf 

2. Politikernes opfattelse af og visioner for Jungshoved 

Præsentation af dialogudvalgets medlemmer med deres holdninger til udviklingen af Jungshoved. 
Farid Faizi kommer i dag på vegne af Peter Jonassen (SF), der desværre er syg. 
Dialogudvalgets medlemmer udtrykker alle glæde over det høje aktivitetsniveau på Jungshoved. 
Knud Larsen lægger vægt på samarbejdet på tværs af kommunens lokalområder og sektorer. 
Kim Errebo ser gerne VK som foregangskommune med ny teknologi, fx førerløse busser (når det 
bliver muligt). 
Jørn Elo Hansen mener politikerne er helt afhængige af lokalrådenes lokalkendskab og støtter et 
øget råderum for lokalrådene. 
Michael Larsen opfordrer lokalrådet til at fortælle hvordan politikerne kan støtte det lokale 
arbejde. 
Michael Seiding Larsen vil gerne præmiere de aktive lokalråd med et ekstra budget på 25 tkr. Ser 
udnyttelsen af tranformatortårnene som et godt eksempel på brug af lokale muligheder.  
Farid Faizi: Finder Jungshoveds vision om fællesskab og bæredygtighed godt i tråd med sine ønkser 
for hele kommunen. 
 

3. Orientering om ny LUP for Jungshoved 

Ny Lokal Udviklingsplan (LUP) er vedtaget og findes på www.jungshoved.net og 
www.vordingborg.dk.  
Udviklingsplanen er opdelt i: 

- Vision og målsætninger, der forventes uændrede i nogle år frem, 
- Handleplan, der løbende opdateres for at bevare overblikket over de mange projekter og 

initiativer, der er undervejs. 
Som eksempel fortæller Anne Okholm om Stiudvalgets arbejde med at skabe endnu flere 
naturoplevelser med god adgang, oplysningstavler mm.  

4. Forsøgsordning med lokal transport til Præstø 

Lokalrådet fremlægger skitseforslag til en forsøgsordning om borgerforvaltet lokal transport (en 
delebus med frivillige chauffører) til Præstø (se mødepræsentation side 15-18). Lokalrådet lægger 
vægt på at: 

- ordningen er et supplement til Flextur, ikke en erstatning, 
- forslaget er en skitse, hvor mange praktiske forhold (herunder rute og køreplan) skal 

afklares og eventuelt justeres i løbet af forsøgsperioden. 
På spørgsmål om chaufførernes kvalifikationer nævnes som en mulighed, at passagererne 
opfordres til at give gode/dårlige anmeldelser (smileys) ligesom det sker i andre 
samkørselsordninger (fx Gomore.dk og Uber.dk). 



 
På spørgsmål om taksterne for Flextur oplyser lokalrådet, at kommunen helt uafhængigt af ideen 
om en delebus har sendt forskellige besparelser på kollektiv transport i høring (se mere under 
Eventuelt).  En delebus kan ikke bruges som begrundelse for at sætte Flextur-taksterne op, da det i 
hovedsagen er to forskellige behov, der opfyldes.  Men hvis delebussen kan erstatte nogle flexture 
til Præstø vil det kun være godt, fordi det giver mere transport for pengene.  
 
Knud Larsen oplyser at der generelt er politisk enighed om at god kollektiv transport er en 
nødvendighed, når man har en spredt geografi som Vordingborg Kommune.  
Knud Larsen forventer også at der vil være politisk opbakning til forslaget og opfordrer til at et 
endeligt forslag fremlægges inden kommunen skal afgive trafikbestilling for 2018 til Movia.  
 
Aftale om opfølgning: Knud Larsen beder forvaltningen indgå i et samarbejde med lokalrådet om 
at udarbejde endeligt forslag inden 1. maj.  

5. Miljø 

5.1. Orientering om nyt miljøudvalg under Jungshoved Lokalråd  

Lokalrådets Miljøudvalg er oprettet for at fremme dialog og samarbejde om et bedre miljø på 
Jungshoved på trods af forskellige interesser. 
Udover lokalrådsmedlemmer består udvalget af særligt miljøinteresserede på Jungshoved, p.t. 
Peder Andersen (fra Lynggård), Ninna Nygaard, Jørgen Hein og Sisse Siggaard Jensen (alle fra 
Bønsvig og Bønsvig Strand). 
Farid Faizi så gerne at VK oprettede et særskilt Miljøudvalg for at sikre fokus på området. 
Knud Larsen spørger til mulighederne for repræsentation i Miljørådet for Vordingborg Kommune.  
 

Aftale om opfølgning: Forslag til Teknik- og Miljøudvalget i VK om repræsentation i Miljørådet fra 
Lokalrådets  Miljøudvalg. I Peter Jonassens fravær vil Lokalrådets miljøudvalg kontakte Teknik- og 
Miljøudvalgets formand om dette. 
 

5.2. Spildevandsrensning 

Lokalrådets oplæg: 
”Jævnfør høringssvar fra Landsbyforum ønsker vi at spildevandsrensning begynder der, hvor vi får 
mest miljø for pengene.  
Kan vi forvente det i de kommende spildevandsplaner?  
Hvornår kan vi forvente et konkret udspil fra kommunen, og vil dette komme i høring?” 
 
Knud Larsen mener at VK er i et dilemma i forhold til de statslige krav til spildevandsplaner, idet 
der p.t. ikke findes de nødvendige målestationer til at påvise effekten af spildevandsrensning. VK 
har derfor bedt om et påbud fra staten om hvilke målinger, der skal etableres. Ændring af 
spildevandsplanerne skal i høring, og det vil ikke være muligt at nå dette inden kommunalvalget. 
 
Jørn Elo Hansen ser ikke noget behov for spildevandsrensning i det åbne land, da vandkvaliteten i 
havet generelt er god. 
 



Jørgen Hein mener det er objektivt konstateret at vandkvaliteten i havet omkring Jungshoved ikke 
er tilfredsstillende, og gør opmærksom på at urenset husspildevand udledes direkte i havet fra 
Bønsvig og Stavreby. 
 
Knud Larsen mener der ligger en stor opgave i spildevandsrensning, som ikke må udsættes for 
længe, og dermed en stor investering for VK og borgere.  
 
Jette fra Jungshoved gør opmærksom på at udgifterne let kan drive husejere i fallit, fordi der ikke 
er lånemuligheder. Foreslår en lempelig afdragsordning sammen med ejendomsskatten.  
 
Ricca fra Jungshoved spørger om der gennem vandafledningsafgifter er opsparet et beløb til 
kloakering? Knud Larsen forklarer at der tidligere har været en kloakfond til dette formål, den er 
måske blevet nedlagt for tidligt. 
 
Lis Jespersen fortæller at der er en pjece på vej om hvordan den enkelte husstand kan begrænse 
sin miljøbelastning i forbindelse med kemikalier, tøjvask og meget andet.  

5.3. Kommunens brug af Round Up 

Lokalrådet har protesteret mod brugen af pesticider på kommunale arealer og spørger: 
Vil der blive brugt pesticider på Jungshoved? 
 
Michael Seiding Larsen oplyser at der ikke anvendes glyphosat (Round Up) på Jungshoved, og det 
er der heller ingen ikke planer om i fremtiden. Glyphosat anvendes nu kun til pletsprøjtning af 
ukrudt i kantsten og lignende. VK har sparet 96 tkr sidste år ved at anvende denne metode i 
forhold til traditionel lugning.  
 
Michael Larsen mener ikke at brugen af pesticider er i overensstemmelse med VK’s vision om at 
være den skønneste forhave. 
 
Kim Errebo mener ikke at pletsprøjtning efterlader glyphosat i jorden.  
 
Ilse Hein minder om at man for 15 år siden ikke mente glyphosat kunne nå grundvandet, men nu 
er det fundet både i grundvand og i mennesker. Mener ikke man bør løbe risikoen, når der er så 
meget tvivl om bivirkningerne af glyphosat. 
 

 5.4. Status på lokalplan for Lynggården 

Ved dialogmødet i 2016 henstillede forsamlingen (incl. ejeren af Lynggården) at der udarbejdes en 
lokalplan for Lynggårdens område. Lokalrådet spørger: Hvad er status og planer for dette? 
 
Knud Larsen oplæser svar fra planafdelingen: 
”Der er ikke igangsat en lokalplanproces for Lynggården, idet det kun ville give mening at 
udarbejde en lokalplan såfremt, at der var nye initiativer på ejendommen, der skulle håndteres, 
eller ejer havde en samlet detaljeret plan for anlæggets udvidelse. Mindre justeringer af 
eksisterende anlæg håndteres gennem landzonetilladelser (som også kommer i høring). 
Der er taget initiativ til at Lynggården Biogas anlæg afgrænses med en selvstændig ramme for 
lokalplanlægning i den kommende kommuneplan. Anlægget fremgår nemlig ikke af 



kommuneplanen i dag – dette vil ikke ændre mulighederne på stedet, men vil synliggøre anlægget 
i kommuneplanen, og være rammen for fremtidige lokalplaner (som kan muliggøre udvidelser).” 
I lokalrådets miljøudvalg har ejeren Peder Andersen oplyst, at han er i dialog med VK om 
udarbejdelse af en lokalplan. Allan Capion spørger hvordan det hænger sammen med svaret fra 
planafdelingen. 
 
Aftale om opfølgning:  Miljøudvalget rejser spørgsmålet over for planafdelingen 

6. Selvforvaltning i praksis 

Lokalrådets oplæg: 
”Ved dialogmødet  i 2016 udtrykte borgmesteren velvilje over for at forhøje lokalrådets tilskud og 
over for tanken om at bruge de kommunale medarbejderes faglighed direkte i lokale projekter. 
Andre eksempler på selvforvaltning kunne være: 
- 4720-gruppens forslag om en lokal pedelordning, 
- Gadekærsprojektet i Stavreby, som efter en stor lokal indsats nu er klar til indvielse, 
- Ovennævnte forslag til borgerforvaltet transportordning til Præstø. 
På denne baggrund ønskes dialogudvalgets holdning og forslag til yderligere selvforvaltning.” 
 
Michael Seiding Larsen mener at den nye kommunalbestyrelse efter valget bør gentænke hele 
samarbejdet med lokalrådene ud fra slutrapporten fra projekt ”Forhave på forkant”  som kan 
findes på: 
https://vordingborg.dk/politik/vision-strategier-og-politikker/by-og-landdistriktsudvikling/forhave-
paa-forkant/ 
 
Knud Larsen oplyser at der netop er afsat 400 tkr af de ubrugte midler fra de såkaldte LUP-pulje, så 
hvert lokalråd med et minimum af bureaukrati kan søge om 25 tkr udover det faste driftstilskud på 
18 tkr.  Knud Larsen mener dog der er grænser for hvilke kommunale opgaver, man bør belaste 
lokalrådene med. En anden tilgang kunne være at VK’s forvaltning i højere grad blev organiseret 
efter lokalområder, så de enkelte afdelinger/medarbejdere fik bedre kendskab til ’deres’ 
lokalområde. Opfordrer lokalrådet til at sige til, hvis VK opleves som tunge at danse med.  
 
Jørgen Hein nævner som eksempel ønsket om en lokal mini-genbrugsplads for haveaffald, træ og 
evt. metal, så dette ikke køres i mange små trailerlæs til Præstø. Og kompost kunne bruges på 
Jungshoved. Er stødt på den forhindring at sådan en plads normalt kun oprettes mere end 12 km 
fra nærmeste genbrugsplads. Opfordrer til fleksibel behandling af dette. 
 
Jørn Elo Hansen er positiv over for ideen, forudsat at det kun er de simple sorteringer haveaffald, 
træ og evt. metal.  
 
Jens fra Forsamlingshuset opfordrer til at bruge metalcontaineren på Stavreby havn, da 
overskuddet fra den deles mellem havnen og forsamlingshuset. Almindelig opbakning til dette. 
 
Kim Errebo minder også om at der fra 2018 planlægges kildesortering af metal på bopælen med 
nye dobbeltcontainere.  
 
Aftale om opfølgning:  Jørgen Hein opfordres til at gå videre med forslaget om mini-
genbrugsplads. 



7. Forslag om valgmøde på Jungshoved 

Lokalrådet spørger til interessen for et større valgmøde på Jungshoved.  Dialogudvalgets 
medlemmer er positive over for ideen. 

8. Eventuelt 

Jørgen Svendsen spørger til igangværende høring om mulige besparelser på kollektiv transport.  
 
Knud Larsen oplyser at underskuddet for 2016 er dækket ind gennem politisk aftale, men det 
udestår stadig at skabe balance i budgettet for 2017 og 2018. Derfor er høring stadig aktuel. 
 
Alle kan indsende høringssvar.  
 
Aftale om opfølgning: Lokalrådet opfordrer alle på Jungshoved til at skrive til lokalrådet og/eller 
VK om deres holdning til de foreslåede besparelser. Meget gerne inden lokalrådsmødet 9/3. 
Allersidste frist for at svare er 13/3. Besparelsesforslagene kan findes på: 
https://vordingborg.dk/kommunen/hoeringer-og-annonceringer/kollektiv-trafik/ 
 

Afslutning 

Tina Åsberg takker for fremmødet og den gode dialog. 

Bilag: 

Præsentation til mødet vedlægges separat og findes også på www.jungshoved.net under Lokalråd. 


