
Lokalrådet i Jungshoved 

Bankforbindelse: Møns Bank: konto 6140-0004078513      CVR nr. 34385063 

Formand: Gerda Silke Holm   E-mail: gerda. marensminde@gmail.com 

Telefon: 36467830/21809205 

Referat fra generalforsamling tirsdag den 7. 

juni kl. 19.00 på skolen 
 

 

1) Velkommen  
Formanden bød velkommen 

 
2) Valg af dirigent 

Forsamlingen valgte Bjarne H. Sørensen som dirigent. Dirigenten fastslog, 

at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. 

 
3) Bestyrelsens beretning; herunder udvalgene orienterer: 
o Fibia 
o Transformatortårne 
o Turisme, trafik og bosætning 
o Naturprojekt Jungshoved 
o Hjemmesiden  

   

Kære alle  

Endnu et år er hastet af sted, og her på Jungshoved er der sket 

meget.  

Kommunen havde i sensommeren arrangeret musik på de små 

havne. Den 18. august var der musik på Stavreby Havn. Det var 

desværre koldt, og det stormede voldsomt. Stavreby satte alle sejl 

til, der kom borde og bænke op; man kunne købe fadøl, vand og 

vin, og vi talte på et tidspunkt 92 mennesker. Bortset fra stormen 

var det et rigtig fint arrangement. Vi var flere mennesker, end de 

var på havnen i Vordingborg. 

 

Lokalrådet gjorde indsigelse over for Vordingborg Kommune i 

sensommeren 2015, fordi Peder Andersen har fået godkendt en 

tilladelse til at hente 30.000 tons madpulp og andet affald til 

afbrænding i biogasanlægget. Peder Andersen lovede senere på 

dialogmødet februar 2016, at der etableres forbrønd, 

afværgepumper og andre tiltag for at mindske risikoen for udslip. 

Vi er bekymrede for drikkevandet, fordi restproduktet 
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efterfølgende lægges ud på markerne. Miljøgruppen har anket 

godkendelsen til Naturklagenævnet med den påstand, at der ikke er 

hjemmel i lovgivningen til godkendelsen. 

Godkendelsen var også til debat på dialogmødet. Borgmesteren 

bad om at få spørgsmålet ført til referat, så sagen bliver drøftet af 

udvalget for Teknik og Miljø.  

 

Så havde vi en fantastisk kulturdag den 5. september. Der var lavet 

et fint program med mange arrangementer både for børn og 

voksne. En fin dag. 

 

Lokalrådene var blevet informeret om det landsdækkende Projekt 

”Forhave på Forkant”, der er tænkt som en styrkelse af 

yderområdernes egenudvikling. Projektet får støtte af Realdania 

KL og Erhvervsstyrelsen Desuden er det indledning til 

udarbejdelse af ny Kommuneplan. Vordingborg Kommune 

”brander” sig selv som ”Storbyens sundeste og smukkeste 

forhave”.    Lokalrådet var repræsenteret ved et møde 31. maj på 

Panteren, med vægt på evaluering af nærdemokratimodellen. 

Der er foretaget en spørgeskemaundersøgelse af, hvordan 

Lokalrådene finder, at samarbejdet med Kommunen fungerer, om 

vi ønsker uddannelse af Lokalrådenes bestyrelser og meget mere. 

Lokalrådsformændene i Gammel Præstø Kommune blev indkaldt 

til uddybende interview om samarbejdet. 

Det har resulteret i, at Bårse-Beldringe, Allerslev-Skibbinge, 

Præstø og Jungshoved Lokalråd vil forsøge at etablere et 

samarbejde om fælles interesser. Der er aftalt nyt møde den 14.9. 

kl. 19.00. 

 

 

 

3. 
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Der var administrativt stormøde for alle lokalråd og 

administrationen i Kommunen 8. januar, og i år fik vi mulighed for 

at sætte vores præg på, hvad der skulle foregå.  

Vi havde ønsket at drøfte de langsommelige ansøgningsprocedurer 

om midler til projekter, hvor man så kun får tildelt halvdelen.  

Jungshoved Lokalråd stod for en velbesøgt work-shop i 

samarbejde med Vestmøn Lokalråd med titlerne ”Fra puljetyranni 

til samskabelse” og ”Borgerbudgetter”. 

På dialogmødet blev nævnt, at der er forsøg i gang i andre 

kommuner om procedurer ved fordeling af midler. Vi venter 

spændt på udmelding fra kommunen 

 

Gruppen omkring forskønnelse af Stavreby Gadekær har haft en 

besværlig start med mange ansøgninger om penge til projektet. Nu 

er første etape finansieret, og selve arbejdet er så småt gået i gang.   

Ikke alt kan gennemføres. Det har vist sig, at det er en gammel 

losseplads, og man ved ikke, hvad der kan findes i de dybere  

jordlag. Men der er masser af liv, grønne frøer i massevis. 

 

Den 24.2.16 havde vi Dialogmøde med politikerne. Der blev bl.a. 

rejst spørgsmål om priserne på Flextur. Priserne er steget med 

mindst 50%, og ordningen er en stor succes, især i Vordingborg By 

og omegn, hvor man i forvejen har halvtimes drift med busserne. 

Man har netop vedtaget, at prisen 24 kr. for de første 10 km rulles 

tilbage, bortset fra i Vordingborg By og omegn, hvor taksten bliver 

det dobbelte. 

 

Vi har drøftet spildevandsrensning i det åbne land. Bønsvigs 

pilerensningsanlægs projekt er faldet til jorden, fordi tilslutningen 

er ”smuldret”. Vi har rejst spørgsmålet, om man kan søge 

dispensation for tilslutningsprocenten. 

Der er udarbejdet en plan for spildevandsrensning i det åbne land, 

hvad det kommer til at koste m.m. 
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Der er en gruppe under Landsbyforum, der arbejder ud fra EU’s 

Vandrammeregulativ. Der skal gennemføres tiltag, der finansielt 

og økonomisk set giver ”mest miljø for pengene”. Tiltag skal stå i 

et passende forhold til formålet, økonomisk set (kvælstof: 15.000 

kr./kg; fosfor: 30.000 kr./kg) 

 

Vordingborg Kommune har sendt første udkast til Natur- og 

Miljøpolitik til høring i februar. Det er delt op i: 

Vision 

Politiske målsætninger 

Effekt 

Lokalrådets bestyrelse har til Vordingborg Kommune udtalt, at 

sprøjtemidler/pesticider/miljøgifte helt bør undgås i kommunalt 

regi, - som i Gl. Præstø Kommune, - og ikke sniges ind med 

ordlyden: begrænses mest mligt. 

Andre detaljer, såsom borgerne, var hoppet ud af teksten i både 

politiske målsætninger og effekt. Nu er det spændende, om disse 

ting bliver korrigeret, når planen bliver sendt ud til offentlig 

høring.  

Efterfølgende har Kommunalbestyrelsen godkendt brugen af 

Round-up, og Lokalrådet har med brev til Udvalget i maj 

protesteret. 

 

Der var årsmøde i Landsbyforum  torsdag d,19/5 kl 17,00. Det blev 

holdt på  Nyord:   Naturgården  Hyllevang,  hvor Annette 

Tenberg fortalte om  Biosfære Projektet, et projekt 

under UNESCO, der til forskel fra Naturparker, også 

omhandler de mennesker, der bor og lever i de involvere områder. 

Hun skriver projektansøgning for Vordingborg Kommune i 

øjeblikket, og skal være færdig til september. Projektet ”ligesom 

stråler ud ” fra Nyord/Møn, og det er tanken, at det skal omfatte 

hele Vordingborg Kommune. Man kan læse mere på Vordingborgs 

hjemmeside. Spændende; - vi skal hurtigt med. 
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5. 

Fibia: der graves stadigvæk mange steder på Jungshoved. Vi er 

rigtig mange, der har fået fibernet allerede. 

MEN; der er nogen, der falder uden for de optegnede områder.  

Vi har fået nys om, at der er en ny udbyder på banen, der kan 

tilbyde Signal med trådløst internet. Det handler om, at 25 

husstande tilmelder sig inden for en afstand af 5 km. 

Man kan se meget mere på www.hurtignet.dk. Firmaet hedder 

TERACOM. 

Jeg har kun priser på 30/30 Mbit for privatkunder: 349 kr. pr. 

måned. 

Erhvervskunder: 50/50 Mbit: 499 kr./md + moms.  

  

Transformatortårnene blev indviet søndag den 22. maj med en 

ren folkefest. Vi begyndte i Lundegård: Gerda takkede sponsorer; 

borgmesteren holdt tale og klippede et fint bånd over; Lokalrådet 

serverede hjemmelavet rabarbersaft til at skåle i (Vi skulle jo ud i 

trafikken). 

Derefter kørte kortegen på langt over 100 mennesker til 

Skovhusetårnet, hvor vi blev modtaget af Birger Bovin fra HC 

Andersens Verden, hvor han spillede på en lille fin harmonika. 

Derefter opførte han Klodshans til stor fornøjelse for os alle 

sammen. Der var besigtigelse af Per Hebsgaards fine tårn. Der var 

kun nogle få, der fik skrevet deres navn på spejlet (Ligesom på 

Fredensborg Slot). 

Derefter blev kortegen lang, men vi nåede frem til Bønsvig tårnet, 

hvor Ilse Heins fine tårn blev besigtiget. 

Der var sat borde og bænke op bag tårnet, og her sad folk og 

sludrede, mens Pia Prehns pølsehorn blev fortæret. 

Så begav vi os af sted til det sidste tårn på Fuglsangvej. Her 

fortalte Sidse Friis Laursen om tankerne bag sit kunstværk. Der var 

også servering af Birgitte Escherichs lækre frokost.  
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Fra REMA 1000 havde vi fået sodavand og vand, der blev delt 

flittigt ud på turen rundt. 

I stormvejret i sidste uge skete der desværre skader på Per 

Hebsgaards tårn. Den fine Arnoldi bølge på taget faldt ned, og et 

vindstød forårsagede, at det store glasbillede af Per smadrede. Per 

har fået stumperne, de er sat sammen som en mosaik, og tårnet er 

en god historie rigere. 

Lundegaard tårnet har også udviklet sig, så der er også kommet 

kunst på væggen. 

Tårnene lever. 

 

o Turisme, trafik og bosætning   

Jette Ramshøj fortalte om de mange rosende ord, der bliver sagt 

om vores område. Der er forslag om, at flere landmænd 

”afgiver” lidt jord ud til vejen og sår blomster til stor glæde for 

os alle. 

o Naturprojekt Jungshoved 

Der er søgt penge til det store projekt, men der mangler 38.000 

kr, for at de kan komme i gang med arbejdet. Det er nye, lettere 

adgangsveje til Bøndernes Egehoved (grusstier), små lave broer, 

parkeringsplads, shelter m.m. Projektet er et supplement til 

Sydgårdens ”grøn løvfrø” projekt. 

o Hjemmesiden 

Der er nedsat en meget kyndig arbejdsgruppe, der har til hensigt 

at gøre hjemmesiden mere overskuelig, dynamisk og 

indbydende. De mener, det kan gøres uden de store udgifter.  
 

4) Regnskab   
Kassereren fortalte kort om regnskabet, at vi har penge til at betale de 

regninger, der kommer ind, da vi har fået de fleste af de Fondspenge, vi er 

blevet stillet i udsigt. 

Der er ikke i vedtægterne krav om egentlig fremlæggelse af regnskab, men 

det vil blive lagt på hjemmesiden snarest. 

7. 

 
5) Valg til bestyrelsen: På valg: 
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Gerda Silke Holm: (modtager ikke genvalg)  

 Lis Pedersen, kasserer (modtager genvalg) 
 Poul Borum (modtager ikke genvalg) 
 

Suppleanter:  
 Jørgen B. Svendsen 

 Jørgen Hein 

 Sys Keller 
Vi tilstræber en bred sammensætning i Lokalrådet. Derfor ser vi gerne, at 
der såvidt muligt melder sig nogen fra så mange forskellige områder som 

muligt. Man må gerne melde tilbage med navne på interesserede borgere.  
 

o Der sidder nu følgende i Lokalrådets bestyrelse: 
2 fra Jungshoved Skoles styregruppe: 

Lise Jacobsen og Carina Hansen 

5 bestyrelsesmedlemmer: 

Kristian Knudsen (på valg i 2017) 

Lis Pedersen (på valg i 2018) 

Jette Ramshøj (på valg i 2017) 

Allan Capion (på valg i 2018) 

Birgitte Escherich (på valg 2018 

3 suppleanter (på valg i 2017): 

Jørgen B. Svendsen 

Lis Jespersen 

Tina Åsberg 

Bestyrelsen mødes snarest og konstituerer sig. 

Både Jørgen Hein og Gerda Silke Holm bliver i udvalget for 

Transformatortårnene. 

 

6) Præsentation af Jungshoved LUP 

  Debatoplægget: Hvad vil du med Jungshoved?  
Der var udsendt og udleveret et debatoplæg. Dette er vedlagt referatet. 

Den nuværende Lokale Udviklings Plan (LUP) har været en stor hjælp til 

at holde sammen på de rigtig mange initiativer, som Lokalrådet er 

involveret i. Men mange er heldigvis færdige eller godt i gang, så det er tid 

at finde sammen om hvor vi nu skal lægge kræfterne på Jungshoved. I 

mellemtiden har kommunen også formuleret en ny overordnet vision med 

mål for fremtiden (Vision 2030). Så når vi fremover ønsker kommunens 
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støtte, er det vigtigt at kunne forklare hvordan vores ønsker passer ind i 

kommunens overordnede mål. 

Derfor vil den nye LUP bestå af 2 dele: 

1. Overordnet Vision og Mål for Jungshoved, som bestyrelsen har givet 

forslag til i debatoplægget (afsnit 2 og 3 i dette) 

2. Handlingsplan med konkrete initiativer (hvem gør hvad og hvornår), 

som endnu ikke er udarbejdet. Handlingsplanen vil  arve nogle 

initiativer fra den nuværende LUP og supplere dem med de ideer, 

der kom frem på generalforsamlingen. Handlingsplanen tænkes 

løbende opdateret, når nye forslag kommer frem.  

 

Bestyrelsen præsenterede oplægget til vision og målsætninger (afsnit 2 og 3 

i debatoplægget).  

Derefter fordelte man sig i 6 grupper med hver sit emne for at opsamle 

ideer til konkrete initiativer. Referat af gruppernes arbejde er vedlagt 

referatet.  

Generalforsamlingen godkendte at den nye bestyrelse arbejder videre på 

dette grundlag og fremlægger et samlet udkast til LUP via hjemmeside og 

mailing-liste.  

Alle på Jungshoved opfordres til at tænke videre over ideer, der kan 

hjælpe til at realisere visionen, og give dem videre til bestyrelsen, gerne 

inden 1. august. 

8. 

   

 
 

7) Fremkomne forslag:   
Kan vi gøre noget for at nedsætte bilisternes hastighed på  Jungshoved? 

Hvilke muligheder er der for at dæmpe trafikken? 
o Man enedes om at opfordre til, at ”vi selv” holder hinanden fast på, at 

hastigheden skal dæmpes. Det er mest os selv, (lokal trafik), der kører her. 

Brev rundt; - ”noget” i Jungshovedbladet. 

Adfærdsændring er svær. Der mangler måske et par skilte, der viser, at der 

er fare for, at rådyr springer ud på vejen. 

8) Evt.   
Der var MEGET stor tak til Jungshovedbladets redaktion. Et fantastisk 

blad, der roses overalt. 

Jørgen Hein takkede formanden for 6 års bestyrelsesarbejde. Den 

afgående formand takkede for 6 spændende år, og var rørt over vin og 

blomster, - tak. 
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Referent: Gerda Silke Holm 
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