
JUNGSHOVED LOKALRÅD 

OPLÆG TIL NYE MILEPÆLE 2018-19 

I JUNGSHOVEDS HANDLINGSPLAN  

(Den samlede handlingsplan med nye og gamle milepæle findes på jungshoved.net) 

Udvalg Initiativ/projekt  

(primære LUP-mål) 

Oplæg til nye milepæle 2018 

 

Oplæg til nye milepæle 

2019 

Bestyrelsen    

   Borgermøder 2019 

Om bl.a. bosætning 

  Repræsentation fra alle områder 

på Jungshoved i lokalrådet 

Repræsentation fra alle 

områder på Jungshoved i 

lokalrådet 

Lokalrådsudvalg:    

Dialog med 

Lynggården 

Arrangere besøg for lokale borgere 

på Lynggård og Oremandsgård 

 

Giftfrie private haver Flere giftfrie haver på Jungshoved. 

Folder herom. Enten fra ”giftfri 

haver”, eller vores egen 

kombineret med miljøfolder 

 

Spildevandsrensning i 

alle landsbyer  og det 

åbne land på 

Jungshoved 

Dialog med VK ´s miljøudvalg 

vedrørende bl.a. involvering af 

borgere, finansieringsmulighe-der, 

alternativer til kloakering 

 

Lokalrådets udvalg 

vedrørende miljøet 

på Jungshoved 

(2.b Rent miljø)  

 

Udnytte puljen til 

områdefornyelse 

Del af tema om bosætning på 

borgermøde. Invitere 

medarbejdere i VK til mødet. 

 

Tur- og 

Naturudvalget 

Flere 

vandreture/ruter 

Flere guidede 

temature 

 

(2.a Tilgængelighed  

og viden om natur) 

 

Beskrive flere vandreruter i 

området Lundegård og Skovhuse 

 

Arbejde for bedre muligheder for 

at gå langs kysten på Jungshoved. 

Samarbejde med ”Rørets Venner” 

og Nyord lokalhistoriske forening 

og ”Frøen” om sejllads med 

”Røret”. 

 

 



Udvalg Initiativ/projekt  

(primære LUP-mål) 

Oplæg til nye milepæle 2018 

 

Oplæg til nye milepæle 

2019 

Tryghed i trafikken 

(1.d Grundl. service) 

Bruge trafiksikkerhedsrådet aktivt. 

Lokale kampagner 

 Transport- og 

trafikudvalget 

 
Transportløsninger 

Bussen ”Frøen” 

(1.d Grundl. service) 

Information om privat udlån. 

Opfølgen og valg af indsatsområder 

-lokaleinteressenter 

 

Styrke samarbejde  

(1.b Formidle vision 

og kvaliteter) 

 

Arbejde på at skaffe finansiering til 

udvikling af havnene ved at støtte 

arbejdsgruppen bestående af 

medlemmer fra Stavreby Havn og 

Kirkehavnen 

 

Cykelarrangement 

(1.a Samlingspkt., 

 1.b Formidle) 

Arrangementer langs ruten Post 

Nord Danmark rundt-løbet 

d.3.august 2018 ved arbejdsgruppe 

nedsat af lokalrådet. 

 

Udvikling og brug af 

de kommunale 

grønne områder  

(2.d Udvikle grønne 

områder) 

Dialog med grundejerforeninger 

ang. shelterplads 

Planlægning og forundersøgelser 

Oprettelse af shelterplads 

Forundersøgelse og planlægning 

vedr. etablering af frugtlund, 

shelterplads og legeplads i 

Jungshoved By 

Arbejde for bedre muligheder for 

havbad 

 

Turisme- og 

bosætnings-

udvalget 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Netværk for 

overnatningssteder, 

samarbejde. 

Invitere til netværksmøde for 

overnatningssteder. 

 



Udvalg Initiativ/projekt  

(primære LUP-mål) 

Oplæg til nye milepæle 2018 

 

Oplæg til nye milepæle 

2019 

Velkomst til nye 

beboere 

Styrke 

bosætningsinitiativer 

i overensstemmelse 

med VK´s 

bosætningsstrategier 

Velkomstmøde for nye beboere 

på Jungshoved skole primo 2018 

 

 

Beskrive målgrupper. 

Arr, borgermøde om bosætning 

- Nye aktiviteter 

målrettet en yngre 

aldersgruppe  

 

Planlægning af 

Kulturdag 2019/20 

 

Turisme- og 

bosætnings-

udvalget 

 

Legeplads 

(1.a Samlingspkt.) 

Nedsætte legepladsudvalg  

Erhvervsudvalget 

 

Erhvervsnetværk 

(2.c Fremme 

virksomheder) 

Netværksmøder 

Input til hjemmesiden 

Opstart af erhvervsudvalget 

 

Arbejdsgrupper 

under lokalrådet: 

   

Hjemmeside- 

Arbejdsgruppe 

 

Ny hjemmeside 

(1.a Samlingspkt., 

 1.b Formidle) 

Flere foreninger på hjemmesiden 

Flere virksomheder på 

hjemmesiden 

 

Transformatortårn

e-arbejdsgruppe 

 

Etablering af tårnene 

(1.b Formidle) 

Nye kunstnere 

 

 

Andre projekter Støtte nyt 

naturgenopretnings-

projekt ved 

Ambækken vedr. 

brakvandsfisk 

 

Udvikling af projektet 

 

 

Jungshoved - et sving ud i naturen 


