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Referat fra bestyrelsesmøde den 15/11 2017 kl.19.00-21.00 på Jungshoved skole 

Deltagere Tilstede Afbud Møderolle 

Tina Åsberg, formand x   

Lis Jespersen, næstformand x  Referent 

Torben Svane, kasserer  x  

Jørgen Svendsen  x  

Allan Capion x   

Frederikke Rasmussen, suppleant  x  

Lise Jacobsen, repræsentant for skolen x  Mødeleder 

    

    

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

# Dagsordenpunkter Referat Beslutning 

1 Valgmøde d. 8. 
november. Evaluering 

Evaluering af valgmødet. Ros hele 
vejen rundt. Til Ida Auken, 
politikerne, ordstyrer, deltagerne, 
maden og arrangørerne. Der blev 
brugt 1200 kr. mere end bevilget. 
De penge blev fundet fra 25.000 
kr. puljen. 

Lis sender løbende kvitteringer til 
Tina, som godkender og Torben 
betaler. 

2 Frøen. Seneste nyt Vordingborg kommune har 
bevilget 3 år mere. 

Møde i kommunen vedr. bestilling 
af ny bus. Lokalrådet har nogle 
ønsker m.h.p. to døre m.v.  

Vi får stadig flere og flere 
henvendelser fra andre 
kommuner, bl.a. Viborg og Femø. 

Der er næsten dagligt omtale af 
FRØEN i medierne i øjeblikket. 

Allan og Jørgen deltager i møde 
med kommunen d. 16.11 vedr. 
krav til den nye bus. 

3 Kommunalvalg d. 21. 
november. 
Planlægning 

Lokalrådet vil afholde valgcafe i 
Forsamlingshuset på valgdagen. 
Kaffe og Pia Prehn kager som 
kommunen betaler. 

Lokalrådet laver en vagtplan for 
dagen. 

Lis opstiller borde og indkøber. 

Lis skriver mail til mailings listen. 

Lise kontakter Jette vedr. foldere 
og sørger for blomster 
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Vi vil forsøge at få lokale til at 
komme og spille og synge. 

4 25.000 kr. puljen. 
Evaluering laves 

Evalueringen af 25.000 kr. puljen 
blev udarbejdet. Generelt har 
aktiviteterne været en succes og 
pengene er blevet fornuftigt brugt. 

Lise sender evalueringen til VK: 

5 JIF Lokalrådet følger udviklingen.  

6 Projekt vedr. 
oprensning af 
sejlrende ved 
Stavreby havn og 
kirkehavne.  

Note: husk tilføjelse i 
LUP 

Lokalrådet støtter et projekt vedr. 
oprensning af sejlrenderne i 
Jungshoved Kirkehavn og Stavreby 
Havn. 

Lokalrådet har lavet en udtalelse til 
brug ved ansøgning af LUP midler. 
Ansøgning er sendt og beslutning 
11/12. 

Der skal senere søges om LAG 
midler. 

Lis og Tina er i kontakt med 
ansøgerne. 

7 Møde i Landsbyforum 
d. 29. november 

Enig om, at Landsbyforum skal 
være bedre til at koordinere og 
kommunikere. 

Landsbyforum skal IKKE udtale sig 
på Jungshoved Lokalråds vegne 
uden vi har givet tilladelse. 

Tina og Allan deltager i mødet. 

8 4720-gruppen. 
Referat vedhæftet 

Vi deltager i gruppen i det omfang 
vi har kræfter til det. 

Næste møde er 25/1 -2018. Hvem 
deltager? 

 

9 Forslag fra Torben 
Stade: folkets 
frugtplantage. Se mail  

Lokalrådet synes, at det er en rigtig 
god idé og vil gerne støtte 
projektet. 

Der er lavet noget lignende i 
Ørslev. 

Lise og Tina indkalder Torben 
Stade til et møde snarest muligt 
og ser på idéudvikling og funding. 
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Vigtigt at få pensionistforeningen 
og Jungshoveds Børn med ind 
over. 

10 Evt. - Administrativt stormøde; 
afholdes 18/1-2018 på 
Rådhuset. Emne er 
bosætning. 

- Dialogmøde; vides ikke 
hvornår, men mellem 
januar og marts 2018. 

- Transformatårne; nye idéer 
om internationale 
kunstnere. 

- VM i fodbold; idé om Open 
Air visninger på skolen. 

- Forslag om foredragsrække 
vedr. Natur og Miljø. 

Spørgsmål sendes til Tian senest 
1/12. 

 

 

 

Lis indkalder udvalget. 

Lis, Jørgen H .og Torben S. 
Kommer med et oplæg til næste 
møde. 

Bliver taget op på næste 
Miljøudvalgsmøde. 

11 Næste møde d. 8/1-2018 kl. 19.00 på skolen.  

12 Huskeliste - 21/11 – Kommunalvalg 
- 29/11 – Møde i 

Landsbyforum. 
- 18/1 – Administrativt 

Stormøde 

 

d    

 

 

 

 

 

 

 


