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Dagsorden til bestyrelsesmøde den 12/10 2017 kl.19.00-21.00 på Jungshoved skole 

Deltagere Tilstede Afbud Møderolle 

Tina Åsberg, formand x   

Lis Jespersen, næstformand x  Referent i stedet for 
Torben Svane 

Torben Svane, kasserer x   

Jørgen Svendsen x  Mødeleder i stedet for 
Frederikke 

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 Møde i 
Landsbyforum. 
Herunder forslag om 
tryghedsambassadør 

Kort orientering fra mødet i 
Landsbyforum, hvor Axel Ahm fra 
Politiet var inviteret. Politiet 
ønsker at udnævne såkaldte 
”Tryghedsambassadører”. 
Lokalrådet vil blive indkaldt til et 
møde. Lokalrådet vil ikke tage 
stilling til ordningen på nuværende 
tidspunkt. 

Lokalrådet afventer venter på at 
blive kontaktet Axel Ahm. 

2 Mail fra Allan 

Ahlgreen vedr. 

Trafiksikkerhedsrådet. 

Mail sendt d. 15/9 

Lokalrådet glad for at Allan 
Ahlgreen vil repræsentere os, men 
vi vil gerne se dagsorden før 
møderne og have mulighed for at 
kommentere denne. 

Tina Åsberg svarer Allan Ahlgreen. 

3 Indvielse af 
naturprojekterne 

Indvielse d. 27.10 kl. 12.00. Det ser 
ud til, at et hele bliver færdigt. Der 
vil blive serveret vin, vand, saft, 
pølsehorn, æbler mv. 

Lokalrådet bevilgede 2000 kr. til 
indvielsen. 

4 Nyt fra udvalget 
Turisme og Bosætning 

I udvalget sidder Allan, Lise og 
Frederikke. På mødet i udvalget 
var følgende drøftet: 

1) markedsføring – foldere til 
ejendomsmæglere 
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(Frederikke) og følge med i 
Boliga (Allan) 

2) Modtagelse – besøg, 
blomst, rundtur med Frøen, 
modtagelsesmøde som i 
Stavreby 

3) Forhindre fraflytning 

5 JIF. Bordfodboldbord Lokalrådet glæder os over, at der 
bliver aktivitet i huset. Og 
bordfodboldsbordet bliver indtil 
videre stående. 

Knud Jacobsen sørger for artikel 
til Jungshoved Bladet. 

6 LUP Skal revideres fra alle udvalg Ændringer til Lise inden 20/10. 
Møde i januar. 

7 25.000 kr. puljen Lokalrådet gennemgik budgettet. 
Ikke brugte midler gik til 
valgmødet 

 

8 Valgmøde d. 8. 
november 

Alle partierne kommer. De 
praktiske ting blev gennemgået. 

Der blev bevilget 8000 kr. til 
plakater, foldere, bespisning, 
vin/vand og øl, gaver samt 
miljøpris 

9 Kommunalvalg d. 21. 
november 

Der er åbent fra kl. 8 til 20.  
Lokalrådet serverer kaffe og kage 
(betales af VK). Nærmere 
planlægning på næste møde 

Lokalrådet laver valgcafé i 
forsamlingshuset på dagen 

10 Miljøpris Kandidat er udvalgt og pris vil blive 
udleveret på valgmødet. 

 

11 LAG Kort gennemgang af LAG 
ansøgningerne til sidste 
bestyrelsesmøde 

Næste ansøgningsfrist er 11/11 

12 Mur ved 
roeoptagning 

Forslag om forskønnelse af muren 
ved roeoptagning 

Lis tager kontakt til Torben 
Dinesen 

13 Frøen. Seneste nyt Orientering om succesen Frøen. 
Flere og flere benytter tilbuddet. Vi 
afventer VK’s beslutning om 3 års 
forlængelse d. 8/11 
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14 Bladet. Hvad skal med 
fra Lokalrådet i næste 
nr.? 

Deadline 1/11. 

Artikler: Frøen, velkommen til nye, 
indvielse af naturprojekter, 
valgmøde og dialogmøde. 

 

15 Mail fra DR Til deres database. Emner: Frøen, 
naturprojekter, skolen 

Allan og Jørgen ser på det. 

16 Evt. Bøgestrømskolen. Hvem bor der? Tina kontakter ejeren. 

 

 

 

 

 

 

 


