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Referat af bestyrelsesmøde den 12.marts 2018 kl.10.00-11.30 på Jungshoved skole 

Deltagere Tilstede Afbud Møderolle 

Lis Jespersen, formand X   

Jørgen Svendsen, næstformand  X  

Torben Svane, kasserer   Mødeleder 

Allan Capion X   

Tine Aasberg X   

Jacob Engelmann, suppleant X   

Valborg Schubert, suppleant X   

Henning Delf Nissen, suppleant X   

Lise Jacobsen, repræsentant for skolen X  Referent 

Møderollerne rykker en række ned for hvert møde, så referenten er mødeleder næste gang.  
 
Det godkendte referat offentliggøres på Jungshoved.net og Jungshoveds opslagstavler.  
Referatet sendes desuden pr mail til Vordingborg Kommune.  
 

# Dagsordenpunkter Referat Beslutning 

1 Konstituering af 
bestyrelsen, valgt 
d.8.3.2018 

• Bestyrelsen præsenterede sig 
og de nyvalgte fortalte om 
evt. ønsker for deltagelse i 
div. udvalg 

• Bestyrelsen konstituerede sig 
med Lis Jespersen som 
formand, Jørgen B. Svendsen 
som næstformand og Torben 
Svane som kasserer. 

• Henning tiltræder udvalget 
vedrørende Trafik og 
transport. 

• Jacob tiltræder udvalget 
vedrørende Turisme og 
bosætning. 

 

• Lise opdaterer kontaktinformationer 
vedrørende bestyrelse og udvalg på 
hjemmesiden og udsender til alle 
medlemmer af bestyrelsen. 

• Udvalgene kan suppleres løbende. 

• Bestyrelsen fortsætter linjen med fælles 
ansvar for opgaver i bestyrelsen. 
Formanden samler og udsender 
dagsorden. Jacob vil gerne hjælpe med 
maillisten. Lis og Jacob aftaler nærmere. 
Det er vigtigt at info sendes hurtigt videre. 
Det er vigtigt, at det er tydeligt for 
modtagerne, hvem der udsender info på 
maillisten. Vi udsender fortsat relevant 
info for halvøen, ikke reklamer for salg. 

• Sekretæropgaven går fortsat på skift. 

2 Regnskab • Godkendt 

• Regnskabet sættes på 
hjemmesiden i en læsbar 
udgave sammen med referat 
fra generalforsamlingen 
d.8.3.2018. 
 

• Til næste møde sættes budget 2018-19 på 
dagsordenen 
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3 Dialogmødet 
d.21.3.2018 

• Orientering om dialogmøde. 
Kommunalbestyrelsen 
nedsætter efter valg 5 
dialogudvalg som tilknyttes 
hver 3-4 lokalråd. Udvalgene 
er bredt politisk sammensat. 
Mødes med lokalrådene en 
gang om året. Efter 2 år får 
hvert lokalråd nyt 
dialogudvalg. Dialogmøderne 
er tovejskommunikation. 
Lokalrådene skal udarbejde en 
uddybende dagsorden til 
dialogudvalget inden mødet. 
Lokalrådet laver referat og 
evt. spørgsmål og 
konklusioner bringes videre i 
det kommunale system 
efterfølgende. 

• Kommende 
dialogudvalgsmøde blev 
planlagt. 

• Dagsordenen er allerede udsendt som 
foreløbig dagsorden, den blev tilrettet og 
Lis sender den til dialogudvalget og 
sender den ud på maillisten. 

• Lise sætter den opdaterede dagsorden på 
hjemmesiden. 

• Allan laver powerpoint til 
dialogudvalgsmødet vedrørende pkt. 2-6? 
Allan bruger materialet fra beretningen 
d.8.3, hvis noget mangler skrives til 
udvalgene. 

• Tina spørger om Allan Enevoldsen vil være 
dirigent. 

• Praktiske opgaver: 
Lis indkøber kaffe/te/kage 
Lise sørger for borde, stole, blomster i 
østlokalet før kl.18.00 Vi sidder i grupper 
og fordeler dialogudv. medl. og 
bestyrelsesmedlemmer v .bordene  
Alle møder kl.18.00 og laver kaffe mm - 
Valborg er forhindret. 
 

4 Kommende 
aktiviteter, som 
lokalrådet er 
involveret i. 

• Lis orienterede om en 
frøbyttedag i skolen d. 15.4 
arr. af miljøudvalget. 

• Andre aktiviteter blev samlet, 
se nedenfor. 

 

Til Kalenderen 

Hvad Hvornår 

Nordea møde i Vordingborg om tilskudsmuligheder  14.marts kl.16.30 

Tur-og naturudvalget besøger frugtlund i Ørslev og Mern 18.marts kl.14.00 fra skolen 

Åbent hus i skolen, lokalrådsbod  24.marts kl.10.00 -14.00 

Velkomstmøde for nye beboere i skolen  8.april kl.14.00 

Frøbyttedag og foredrag om vilde bier v. miljøudvalget i skolen 15.april kl.10.00-14.00 

Affaldsindsamling med start og slut i skolegården 22.april kl.10.00-12.00 

Besøg på Lynggården og Oremandsgård for alle interesserede v. 
miljøudvalget 

5.maj kl.9.00-15.00 

Aften/nattur til løvfrøsøerne på Sydgården v. tur-og naturudvalget 18.maj kl.21.30 

Jungshoveds børn på tur på Naturområde på Sydgården 3.juni kl.10.00-12.00 

Cykeltur Jungshoved rundt arr. af flere foreninger og udvalg 10.juni kl.9.00-15.00 

Referent Næste møde Mødeleder og ref. næste møde 

Lise Jacobsen Torsdag d. 12.april kl.19.00 i skolens østlokale Allan mødeleder, Lis referent 

 


