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Referat af generalforsamling den 7/6 2017 kl.19.00-21.00 på Jungshoved skole 

Det godkendte referat offentliggøres på Jungshoved.net og Jungshoveds opslagstavler.  
Referatet sendes desuden pr mail til Vordingborg Kommune. 
 

# Dagsorden Referat Beslutning 

1 Velkomst Formanden Tina Åsberg byder velkommen  

2 Valg af dirigent Bjarne H. Sørensen vælges og konstaterer 
at forsamlingen er rettidigt indkaldt 

Dagsorden godkendt 

3 Bestyrelsens 
beretning 

Skriftlig beretning vedlægges som bilag. 

Forsamlingen takker bestyrelsen for de 
mange resultater. 

Beretning godkendt 

4 Regnskab Kasserer Lis Pedersen orienterer om 
regnskabets hovedtal, der viser en sund 
økonomi. 

Regnskab vedlægges som bilag. 

Regnskab godkendt 

5 Valg til 
bestyrelsen 

På valg er : 
 Tina Åsberg, formand (indtrådt som 
suppleant for Kristian Knudsen.)  
Lis Pedersen, kasserer (modtager ikke 
genvalg). 
Jette Ramshøj (modtager ikke genvalg)  

Kristian Knudsen er efter eget ønske 
udtrådt på grund af travlhed.  

Suppleanter på valg er:  
Lis Jespersen (opstiller som 
bestyrelsesmedlem)  
Jørgen B. Svendsen (opstiller som 
bestyrelsesmedlem) 

Frederikke Rasmussen, Duevangen 7, 
opstiller som suppleant. 

Til bestyrelsen vælges: 

Tina Åsberg 
Lis Jespersen 
Jørgen B Svendsen 

Som suppleant vælges: 

Frederikke Rasmussen 

Flere suppleanter søges 

Samlet liste over bestyrelsen 
med kontaktdata opdateres 
snarest på 
www.jungshoved.net 

6 Jungshoved LUP 
og handlingsplan 

Handlingsplanen er en del af vores LUP 
(=Lokal UdviklingsPlan). 
Udvalgene fremlægger deres forslag til 
handlingsplan for 2017 og 2018. 

Handlingsplanen og de 
fremsatte forslag/ideer fra 
forsamlingen udgør 
grundlaget for Lokalrådets 
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# Dagsorden Referat Beslutning 

Forslag og ideer fra forsamlingen: 

Sikre velkomst af nye beboere. 
Kloakering af landsbyer. 
Styrke bosætningsinitiativer med støtte fra 
VK, herunder samarbejde med 4720+ 
gruppen som Frederikke deltager i. 
Udnytte nedrivningspulje til ’ruiner’ i 
samråd med ejeren. 
Søge deltagelse fra alle landsbyer i 
lokalrådets arbejde (i udvalg og/eller som 
suppleanter). 
Arbejde for samlet indgang til VK for 
lokalrådene. 
Affaldssortering i sommerhusområder 
(grøn papircontainer savnes) 
Yderligere naturprojekt omkring 
brakvandsfisk i Ambækken og engarealer 
omkring Roneklint. 

arbejde frem til næste 
generalforsamling.  

Efter behov kan initiativerne 
drøftes på borgermøder i 
løbet af året. 

7 Eventuelt På Lokalrådets vegne takker Lise Jacobsen 
både Jette Ramshøj og Lis Pedersen for en 
lang og stor indsats i Lokalrådet og giver 
dem en symbolsk rosenplante. 

Bemærk kommende 
aktiviteter, som kan ses på 
www.jungshoved.net 

 

Referent Dirigentens godkendelse 

Jørgen B Svendsen Bjarne H Sørensen 

 

 


