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Referat af bestyrelsesmøde den 8/1 2018 kl.19.00-21.00 på Jungshoved skole 

Deltagere Tilstede Afbud Møderolle 

Tina Åsberg, formand x  Mødeleder 

Lis Jespersen, næstformand x   

Torben Svane, kasserer  x  

Jørgen Svendsen x  Referent 

Allan Capion x   

Frederikke Rasmussen, suppleant x   

Lise Jacobsen, repræsentant for skolen  x  

 
Møderollerne rykker en række ned for hvert møde, så referenten er mødeleder næste gang.  
 

# Dagsordenpunkter Referat Beslutning 

1 Evaluering af valgcafe 
ved kommunalvalget 

Vores valgcafe blev godt besøgt, men 
lokalefordeling og orientering af 
valgbestyrelse kan forbedres. 

I forhold til andre lokalområder en klar 
fremgang i stemmeprocent, så Jungshoved 
nu er blandt de bedste. 

Mangel på valgtilforordnede 

Vi gentager gerne 
valgcafeen. 

Vil bede VK sikre orientering 
af valgbestyrelse og mere 
hensigtsmæssig 
lokalefordeling. 

Vi opfordrer borgere på 
Jungshoved til at melde sig 
som valgtilforordnede ved 
næste valg. 

2 Seneste nyt fra Frøen Driftsregnskabet løber fint rundt, når VK 
dækker engangs-omkostninger til telefon 
mm. 

Ny bil afventer VK aftale med 
leasingselskab, indtil videre kører 
nuværende lejeaftale videre. 

Vi har tillid til at Frøen kan 
køre videre de næste 3 år. 

Tak til Jungshovedtømreren 
for at stille vaskeplads til 
rådighed. 

Allan orienterer om Frøen 
på trafikbestillingsmøde. 

Allan ser på kommentar til 
669 køreplan. 

3 Bosætning, jf. adm. 
stormøde 

Bosætningsudvalg mødes i januar med 
input fra VK strategi og adm. Stormøde. 

Udvalget er obs på god modtagelse af nye 

Bosætning drøftes på 
særskilt bestyrelsesmøde 
om LUP handlingsplan. 

Vi spørger VK om bopæl i VK 
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# Dagsordenpunkter Referat Beslutning 

beboere. ikke kan være en 
kvalifikation ved ansættelse. 

4 Cykelløb Post Nord 
Danmark Rundt 
kommer til 
Jungshoved d. 3/8 

Ruten kan ses på: 
https://www.postnorddanmarkrundt.dk/3-
etape-naestved-vordingborg/ 

Da løbet vil blokere en del veje mener vi 
ikke dagen er velegnet til andre større 
arrangementer, men selvfølgelig meget 
gerne servering og lignende i forbindelse 
med løbet. 

Vi spørger VK om planer for 
PR ifm cykelløbet Danmark 
Rundt. 

Ideer er meget velkomne. 

5 Hjemmeside i forhold 
til 
erhvervsvirksomheder 

Hjemmesideudvalget foreslår at lokale 
virksomheder tilbydes en underside med 
’visitkort’ og faktaboks på jungshoved.net. 

Virksomheder tænkes inviteret via 
hjemmesiden, mailingliste og bladet. 

Bestyrelsen støtter 
forslaget. 

6 Regnskab for 
Naturprojekt på 
Jungshoved afsluttet  

Regnskab for naturprojekterne omkring 
Roneklint er nu afsluttet fuldt 
tilfredstillende, og der henstår et lille 
beløb til vedligeholdelse.  

Tages til efterretning med 
stor tak til arbejdsgruppen. 

7 Møde i Landsbyforum 
d. 29. november 

Mødet gav bl.a. inspiration fra andre 
lokalområder omkring bosætning. 

Landsbyforum indstiller Allan Capion til 
Trafiksikkerhedsrådet. 

Vi deltager i Landsbyforum 
som et orienterende forum. 

8 Møde i 4720-gruppen 
d. 25/1 

Vi deltager i denne gruppe af lokalråd i 
4720 for at samarbejde om konkrete 
projekter, hvor det bliver aktuelt. 

Frederikke deltager i mødet. 

9 VM i fodbold; idé om 
Open Air visninger på 
skolen 

Nogle beboere undersøger muligheden for 
at vise enkelte kampe 

Lokalrådet værdsætter 
dette private initiativ 

10 Oplysningssedler om 
hjertestartere og 
kyndige personer 
opdateres 

Placering kan ses i app’en Trygfonden 
Hjertestart. 

Deltagerliste fra nyligt kursus foreligger. 
Lis J gennemgår tidligere liste med henblik 
på evt. at supplere fra denne 

Enighed om at hjælpere skal 
have en ajourført 
uddannelse. 

Lis J laver opslag til bladet 
og opslagstavler. 

https://www.postnorddanmarkrundt.dk/3-etape-naestved-vordingborg/
https://www.postnorddanmarkrundt.dk/3-etape-naestved-vordingborg/
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11 Ønske om 
førstehjælpskursus 

 Lokalrådet ser gerne et 
lokalt tilbud. 

Tina undersøger muligheder 
for finansiering og 
undervisning. 

12 Opf. på LUP 
handlingsplan 

LUP-udvalget foreslår at handlingsplanen 
gennemgås og opdateres i lyset af 
bosætningsstrategi mm.  
Det kan samtidig give input til 
dialogmødet. 

Særskilt bestyrelsesmøde 
om dette 23/1 

13 Nyt fra LAG Lis J repræsenterer Jungshoved i LAG 
bestyrelse med fokus på lokale projekter. 

To lokale ansøgninger er undervejs. 

Lokalrådet ser gerne LAG-
støtte til lokale projekter, 
der er i tråd med vores LUP. 

14 Ansættelser i VK Behandlet under pkt 3 Bosætning ovenfor  

15 Jungshoved 
arrangement til 
efteråret a la 
kulturdag 

Lis J orienterer om foreløbig ide. 

Vi er obs på at større arrangementer 
kræver lang planlægningshorisont. 

Lokalrådet er åbent over for 
at fremrykke kulturdag, så 
kræfterne evt. kan samles, 
evt. over en weekend. 

16 Affaldsindsamling d. 
22. april 

Lise Jacobsen har tilmeldt os og 
koordinerer indsatsen som sædvanlig. 

Lokalrådet opfordrer alle til 
at deltage og nyde en tur på 
Jungshoved. 

17 Tur og naturudvalget 
holder møde d. 29/1 

Vil bl.a. drøfte ide om frugtplantage bag 
boldbanerne. 

Vi drøfter langsigtet vision for stier langs 
vandet. 

Lokalrådet bakker op om 
ideen om frugtplantage. 

19 Evt. Forslag om ekstra sæk til juleaffald 
henvises til Miljøudvalg. 

Tina finder egnet dato for 
generalforsamling 

 

Til Kalenderen 

Hvad Hvornår 

Administrativt stormøde for lokalråd på Rådhuset 18. januar kl 18-21 

Bestyrelsesmøde om LUP handlingsplan mm 23. januar kl 19-21 
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Hvad Hvornår 

Bestyrelsesmøde, ordinært 22. februar kl 19-21 

Dialogmøde, afventer udmelding fra VK Ultimo marts 

Generalforsamling, dato udmeldes snarest Medio marts 
Affaldsindsamling 22. april  

Møde i 4720-gruppen 25. januar 

Cykelløbet Danmark Rundt kommer til Jungshoved 3. august  

  

  

  

 

Næste møde Referent næste møde Mødeleder næste møde 

Tirsdag 23. januar kl. 19.00 på 
skolen. 

Allan Capion Jørgen Svendsen 

 

 


