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Jungshoved 

Lokalråd 
Generalforsamlingsreferat 10.6.2015 

1. Gerda bød velkommen og takkede for, at man var mødt til trods for, at 

det var den første sommeraften. 

2. Kristian blev valgt som dirigent, og han konstaterede, at 

generalforsamlingen var lovligt indvarslet. 

3. Bestyrelsens beretning:  
 

Vordingborg Kommune 

Vi har deltaget i et administrativt stormøde den 22. januar 2015 med de andre 

lokalråd i kommunen. Mødet var lagt stort op, med fin dagsorden, men det 

mundede desværre ud i ”snak oppefra og ned” og meget lidt konkret. Vi har 

over for kommunen udtrykt  forbavselse over, at man ”bruger” ca. 100 

frivilliges tid med så lidt konstruktivt. Vi har også over for politikerne advaret 

mod, at man ”kommunaliserer” den store frivillighedsressource, vi har.  
 

I Viemose Forsamlingshus har vi sammen med Styregruppen for Jungshoved 

Skole deltaget i et såkaldt erfaringsudvekslingsmøde vedrørende privatisering 

af de kommunale huse i forbindelse med vores brug af Skolen. Dette møde 

oplevede vi som delvis uforberedt fra Forvaltningens side. Man var ikke særlig 

lydhør over for de argumenter, de enkelte bestyrelser for de kommunale huse 

kom med. De fremmødte politikere præsenterede sig ikke, ville ikke svare på 

spørgsmål, og ville ikke deltage i nogen form for debat. Det virkede meget 

negativt. 

Dialogmødet 
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Den 9. marts havde vi dialogmøde med politikerne. Det var et positivt og 

konstruktivt  møde. Vi kunne mærke, at politikerne virkelig havde sat sig ind i 

de problemstillinger, som vores dagsorden lagde op til. Det var så sidste gang, 

dialogmødet var med disse politikere. 

2. 

 

Næste dialogmøde ligger allerede fast; det er den 24. februar 2016, og vores 

dialogudvalg kommer til at bestå af: Knud Larsen (V); Jørn Elo Hansen (V); 

Michael Seiding Larsen (V); Kim Errebo (O); Michael Larsen (A); og Peter E. 

Jonassen (F). 

 

Senest har vi haft møde med udviklingskonsulent Claus Lyngby Petersen, 

hvor vi havde en lidt forskellig opfattelse af, hvad mødet skulle drejede sig om.  

Vi troede, det handlede om hjælp til vores Lokale Udviklingsplaner, da vi på 

dialogmødet havde givet udtryk for, at vi var meget glade for at arbejde ud fra 

de planer, der er fremkommet på mange borgermøder og workshops;  men 

som ikke må kaldes LUP.  Claus Lyngby ville gerne have, at vi evaluerede 

nærdemokratimodellen. Det gjorde vi så. 

Men vi fik også en diskussion om strategier ved ansøgning om kommunale 

midler; sammenhænge med kommunens visioner, planer og projekter. Vi 

holdt fast i (uden dog den store lydhørhed), at vi ønsker at arbejde ud fra 

borgernes ønsker, der kommer til udtryk på borgermøder, ved workshops 

osv. , og at vi lader arbejdet gro nedefra, og at vi tager fat på projekterne, 

efterhånden som nogen finder tid og kræfter til det. Når vi så får brug for 

kommunale midler, vil vi skrive fine projektansøgninger, med formål,  

budgetter, tidsrammer osv., så de passer ind i de kommunale modeller. 

 

I det sidste års tid har jeg været til møder i Landsbyforum; senest til årsmøde 

den 28. maj, hvor Lise også deltog. Der var en del diskussion omkring 

fordeling af kommunale midler til ”grønne områder”. Landsbyforum havde 

opdaget, at en stor sum penge kunne søges til projekter  til de grønne 

områder, og at de skulle til udbetaling i slutningen af 2014, hvis de ikke skulle 

gå tilbage til kommunekassen. Derfor fordelte Landsbyforum midlerne efter 

bedste evne. Det var der selvfølgelig utilfredshed med mange steder. Vi var 

dog glade for, at de var ”trådt i karakter” og havde fordelt pengene. Vi fik  

60.000 kr. til skolegården, og ved hjælp af frivillige er denne nu blevet 

asfalteret, og vi har fået tilplantet store krukker og mindre plantekasser. 

(Kloakken drillede, fordi den løb over i kælderen, inden arbejdet  kom rigtigt 

i gang. Det skulle laves først og forsinkede arbejdet; men asfalteringen havde 

ikke noget med kloakkerne at gøre, ren tilfældighed.) 
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Ellers bruges formandsmøderne til at diskutere kontakter/krav/ønsker, vi 

samlet stiller til kommunen. Desuden inspirerer og støtter vi hinanden i 

samarbejdet med kommunen. 

 

3. 

Affaldsindsamling i år fandt sted den 19. april. Vi var 15 – 20 mennesker, og 

der blev samlet meget affald: 108 kg. I dagene inden havde nogen samlet ind i 

strandkanten fra Præstø og ud til Bønsvig, og én af indsamlerne kom og 

fortalte, at han havde stillet 2 store poser skrald på ”strand”-ruten. Dem 

hentede Frank Ramshøj, samtidig med at han kørte de 108 kg på genbrug. I 

alt 158 kg blev afleveret på genbrugspladsen. Tak til Frank. 

 

Klinse Hoved Vej 

 

Torben Dinesen har arbejdet på, at ”vejen uden navn” fra Smidstrup og ned 

mod Vasebækkens udløb kunne navngives. Det er sket nu. Den er blevet en 

del af Panoramaruten, og den hedder Klinse Hoved Vej. 

 

Så til udvalgene: 

 

Transformatortårne: Efter mange og lange forhandlinger med 

lodsejerne, og specielt  SEAS NVE og Kommunen har vi fået klare aftaler om 

tårnene. Kristian har gjort et kæmpe stykke arbejde for at få alle aftaler i hus. 

Vi går i gang med selve renoveringen i slutningen af juni; vi har ventet på godt 

vejr for at kunne sandblæse og male. Murermester Benny Petersen  har lovet, 

at alt bliver færdigt til den 5. september. Vi har fået udbetalt 90% af pengene 

(LUP midler) fra kommunen. Resten plus 50.000 kr. fra Real Dania får vi, 

når arbejdet er færdiggjort.  Jørgen Hein er kontaktperson til håndværkere og 

koordinator på istandsættelsen. 

 

Fibia: Vi arbejder stadigvæk stædigt på, at fibernettet bliver rullet ud over 

hele Jungshoved. Der har været nogle vanskeligheder med registreringen. 

Hvis man har været lidt utålmodig ved tilmeldingen og har forladt 

hjemmesiden for hurtigt, så har siden ikke nået at registrere tilmeldingen. Jens 

Tang har lovet at lægge lister over alle tilmeldte både i og uden for de 

indtegnede områder ud på hjemmesiden www.Fibia.dk/jungshoved 

(allernederst), så man kan gå ind og checke , at man er på. I skrivende stund 

er alle tilmeldte ikke på listerne endnu. Vi arbejder på det. Listerne skulle 

være opgjort pr. 8.6.15 
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I sommerferien har han lovet, at Fiberbilen kommer til 

sommerhusområderne og evt. Jungshoved by. Vi sender besked rundt og 

sætter sedler i info skabene. 

 

4. 

 

 

 

Der mangler stadigvæk nogle tilmeldinger i selve Jungshoved By. Tag en snak 

med din nabo og få dem til at tilmelde sig. De sidste 16 manglende kan være 

stopklods for hele Jungshoved. Normalt (og senere) skal man betale for 

gravearbejdet. Det koster ellers 175 kr. pr. meter. Fristen er forlænget til 

15.7.2015. 

 

Udvalget for vådområder på Jungshoved har et projekt i gang med beskyttelse 

af den grønne løvfrø. Svend-Erik orienterede om den 4000m² store sø, han 

har fået gravet. Det projekt er nu indhegnet og færdigt og bliver afgræsset af 

køer. Der er planer om flere søer i området. Frøen er endnu ikke dukket op 

på lokaliteten, men den kommer, siger man fra natursekretariatet. 

 

Stiudvalget: har haft rigtig travlt. Der er i årets løb arrangeret flere ture, bl.a. en 

20 km tur rundt på Jungshoved. Den gentages til august. Der har været 

guidede ture, hvor man har kigget på planter, og en anden, hvor fuglene har 

været i kikkerten. Traveture annonceres i Jungshovedbladet, på hjemmesiden 

og på mail listen. 

 

Desuden har udvalget bygget de flotte info skabe, der står ved vores gadekær. 

Naturprojekt på Jungshoved, tilgængelighed til Bøndernes Egehoved og 

Sydgårdens arealer. En arbejdsgruppe i samarbejde med Vordingborg 

Kommune og velvillige lodsejere arbejder på færdiggørelsen af ansøgning om 

midler til bl.a. sti, bro, p-plads, shelter m.m.  

 

Den 16. maj indviede vi i samarbejde med menighedsrådet  Jungshoved Kirke 

som cykelvenlig vejkirke samtidig med, at Panoramaruten blev indviet. Der 

var flagallé. Borgmesteren , turistdirektøren og  menighedsrådsformanden 

holdt taler, præsten holdt en lille munter andagt. Karavanen talte ca. 80 

personer; de fleste cyklister, - anført af veteranbiler og –motorcykler. Det nye 

info skab blev også indviet. 

Desuden har hjemmesiden www.jungshoved.net fået flere nye faktasider. 
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Skolen har været meget omtalt i dette forår på grund af trusler om 

privatisering (køb skolen for 1 kr.). Styregruppen fik samlet 711 underskrifter 

sammen til støtte for, at Jungshoved skole fortsat skal være et forenings- og 

kulturhus. Disse blev afleveret til Borgmesteren.  

5. 

Forvaltningen var blevet pålagt at tage kontakt til de berørte huse, og skolens 

styregruppe har haft 2 positive møder med forvaltningen vedrørende fremtidig 

drift.  

Der har været meget skrivearbejde, senest et skriftligt høringssvar . Vi har 

ønsket at bevare skolen efter den model, vi næsten har i øjeblikket. 

 

Den 22. juni skal sagen behandles i kulturudvalget; derefter økonomiudvalget, 

før der tages endelig stilling i kommunalbestyrelsen. 

 

Den 5. september 2015 har vi kulturdag på Jungshoved. Der bliver mere end 

50 forskellige arrangementer at deltage i. Det bliver en spændende dag. Der 

kommer program i Jungshovedbladet. 

 

Trafik, Turisme og Bosætning: Der bliver desværre ingen ”bussløjfe” til vores 

område. Man har undersøgt mulighederne for rute 669. Hvis man forestiller 

sig, at den kører gennem Lundegård til Jungshoved vil det tage ekstra 17 

minutter. Det ville have været muligt, hvis det kun havde taget 13 minutter, så 

havde der været plads i køreplanen. 

Til gengæld kan vi få lov til at køre med skolebussen, og vi er blevet lovet 

køreplaner i begyndelsen af august. Så må vi enten bruge 6 timer i Præstø; - 

eller tage Flextur hjem. 

Turisme: Den 12.3. afholdt vi møde med ”gamle Præstø Kommune” og Visit 

Sydsjælland-Møn. Der blev fortalt om muligheder for at etablere Bed & 

Breakfast, netværk m.m. 

Foreningen til postbåden ”Røret”s bevarelse vil i sommerperioden sejle Røret  

hver torsdag  fra Nyord Havn kl. 9.00 og ud fra Jungshoved Kirkehavn kl. 

10.00; overfartstid ¾ time. Tilbage fra Nyord f.eks kl. 17.00 og retur fra 

Jungshoved kl. 18.00. Se mere på Rørets hjemmeside:  

www.postbådenrøret.dk . Første sejlads 16. juli.  

 

Den 9.4. var der netværksmøde for interesserede om etablering af B & B, 

samarbejde ml. overnatningssteder m.m. 

Blomsternes halvø:  Frivillige har lagt masser af grøftekantsblomsterfrø ud, og 

det er begyndt at komme op. Det glæder vi os til. Tak. Der vil til efteråret 

blive nye forsyninger af påskeliljer og lidt frø. 
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Vi har fået 100 planter af VK + rigtig mange Tagetes (af Sofus), og Vej, Park 

og Havn har lovet os, at vi fremover vil kunne regne med også at få 100 

planter om året. Disse planter er nu uddelt, og vi venter nu spændte på at se 

de blomstrende landsbyer. 

6. 

 

4. Regnskab 

Pr. 31.12.2014 så vores konto således ud: 

Indestående     kr. 86.000,13 

Øremærkede: 

LUP midler til transformatortårne kr. 44.500,00 

Nordea til transformatortårne  kr. 15.000,00 

Blomsternes halvø (frivillighedspuljen) kr. 10.000,00 

Stiudvalget     kr.   1.272,00 

 

Ikke øremærkede    kr. 15.177,89 

 

Der er brugt1800 kr. til møder og ca. 3000 til kontorhold, transport  

m.m. 

Gerda har søgt Møns Bank, som halvt om halvt har lovet at støtte os. 

De måske kan de ”adoptere” et tårn mod at dekorere (gerne lokal 

kunstner) og istandsætte indvendigt.. 

 

5. Valg:  

Kristian og Jette blev valgt til bestyrelsen 

Jørgen, Sys og Jørgen B. Svendsen (ny) blev valgt til suppleanter 

Bestyrelsen konstituerer sig på førstkommende bestyrelsesmøde. 

 

6. Evt.  

Jørgen Bosse havde spurgt om, hvad han gør for at leje en lille hytte i 

haven ud til Bed and not Breakfast. Han kan få en bjælke på vores 

hjemmeside. Han kan evt. også lægge visitkort i Hestestalden. 

 

Morten havde bedt om, at vi oplyser, at i Dyndkrogen kan man evt. 

lægge sin båd på svaj. Desværre er der i øjeblikket meget ”snask”, og vi 

talte lidt om muligheden for at få det fjernet. 

 

Mødet sluttede i god ro og orden. Alle hjalp fint med at rydde op. 

 

God sommer til alle. 
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Bestyrelsen 
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