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Referat af generalforsamling den 8/3 2018 kl.19.00-21.00 på Jungshoved skole 

Det godkendte referat offentliggøres på Jungshoved.net og Jungshoveds opslagstavler.  
Referatet sendes desuden pr mail til Vordingborg Kommune. 
 

# Dagsorden Referat Beslutning 

1 Velkomst Formanden Tina Åsberg byder velkommen  

2 Valg af dirigent Allan Koefoed-Enevoldsen vælges og 
konstaterer at forsamlingen er rettidigt 
indkaldt 

Dagsorden godkendt 

3 Bestyrelsens 
beretning 

Formanden gennemgår beretningen, der 
vedlægges som bilag. 

Forsamlingen takker bestyrelsen for de 
mange resultater. 

Beretning godkendt 

4 Regnskab I kassererens fravær orienterer bestyrelsen 
kort om regnskabet, der viser en sund 
økonomi. 

Regnskab vedlægges som bilag. 

Orienteringen tages til 
efterretning 

5 Valg til 
bestyrelsen 

På valg er 2 bestyrelsesmedlemmer: 
 
Allan Capion (modtager genvalg), 

Torben Svane, kasserer (som ifølge referat 
7/8 2017 indtræder i Birgitte Escherichs 
plads og valgperiode. Modtager genvalg)  

Suppleanter på valg er:  
Frederikke Rasmussen (modtager ikke 
genvalg) 

Til bestyrelsen genvælges: 

Allan Capion 
Torben Svane 

Som nye suppleanter vælges: 

Henning Delf Nissen, 
Mislehøjvej 4 

Jacob Engelmann,  
Stavreby Strandvej 56 

Valborg Schubert, 
Skovvangsvej 2 

Samlet liste over bestyrelsen 
med kontaktdata findes på 
www.jungshoved.net 
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# Dagsorden Referat Beslutning 

6 Jungshoved LUP 
og handlingsplan 

Handlingsplanen er en del af vores LUP 
(=Lokal UdviklingsPlan). 
Udvalgene fremlægger deres forslag til 
handlingsplan for 2018 og 2019. 

Det udsendte debatoplæg med nye 
initiativer vedlægges. Den samlede LUP kan 
ses på jungshoved.net. 

Yderligere forslag og ideer fra forsamlingen: 

Miljøudvalg: 
Støtte affaldsindsamling hele året med 
sække/afhentning. 
Fortsat dialog med VK om 
vandkvalitetsmålinger. 
Undersøge støjkilder omkring Jungshoved 
By (Silotømning? Pileklipning? Andet?). 

Tur- og naturudvalg: 
TV/pressedækning af Røret/Frøen ture. 
Dialog VK om beskæring af vejpopler. 

Transport og trafik: 
Tryghed for cyklister og gående på 
strækningen Togeholt-Stenstrup (fx som ”2 
minus 1 vej”. 
Obs på hastigheder på Hovmarken. 
Turistfolder om Frøen 
Vask af Frøen – evt vaskehold? 

Turisme- og bosætningsudvalg: 
Vandremuligheder langs kysten til 
Kalvehave – også ifm Røret/Frøen. 
 

Handlingsplanen og de 
fremsatte forslag/ideer fra 
forsamlingen udgør 
grundlaget for Lokalrådets 
arbejde frem til næste 
generalforsamling.  

Efter behov kan initiativerne 
drøftes på borgermøder i 
løbet af året. 
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7 Indkomne forslag Der er ikke indkommet forslag. Ingen 

8 Eventuelt Lokalrådet gør opmærksom på at 
bredbåndspuljen får nye kriterier, der gør 
det lettere for mindre områder at få støtte. 
Beboere uden fibernet opfordres til at 
undersøge dette sammen med naboerne. 

Der arbejdes på en ide om et Jungshoved 
Øl-laug. 

Tak til Frederikke, der forlader lokalrådet af 
arbejdsmæssige grunde. 

Tak til Tina, der fortsætter i Lokalrådet, 
men forlader formandsposten af 
familiemæssige grunde.  

Bemærk kommende 
aktiviteter, som kan ses på 
www.jungshoved.net 

 

Referent Dirigentens godkendelse 

Jørgen B Svendsen Allan Koefoed-Enevoldsen 

 



Jungshoved Lokalråd 

 

                          Side  4 

 

 
Bank: Møns Bank, reg. 6140 konto nr.0004078513 Email: lokalraadetjungshoved@gmail.com 
 

Bilag 1: Beretning ved Borgermøde med valg til Jungshoved Lokalråd d.8.marts 2018  

 

Siden borgermødet/generalforsamlingen i juni 2017 er flg. at berette:  

Tur- og naturudvalget, som tidligere hed stiudvalget, består af Bent Pedersen, Marianne Pedersen, 

Tina Åsberg, Torben Stade Nielsen, Lis Pedersen og Lise Jacobsen:  

I samarbejde med foreningen Jungshoveds børn, Jungshoved pensionistforening og Menighedsrådet 

gennemførte udvalget en cykeltur Jungshoved rundt d. 11.juni med fin tilslutning. Frivillige sørgede for 

morgenkaffe og eftermiddagskaffe i Rejsestalden, præsten holdt en lille morgenandagt før turen og det 

blev en god dag. Der bliver en lignende cykeltur i år d. 10.juni.  

Lørdag d.19.august afholdt udvalget den årlige travetur Jungshoved rundt i samarbejde med 

menighedsrådet. Et tilbagevendende arrangement under Vandrefestival Sydsjælland. I 2017 deltog 40 

personer på den 22 km lange tur. Deltagerne er for ca.½ delen lokale, ½ udefra kommende 

vandreglade mennesker. Alle gennemførte selvom vi blev overrasket af et voldsomt regnvejr på de 

sidste 7 km. Også ved denne tur sørger frivillige for forplejning før, under og efter turen.   

D. 27.oktober kunne vi indvie to naturprojekter på Jungshoved med mere end 120 deltagere. Et 

tilgængelighedsprojekt og et naturgenopretningsprojekt på Sydgården i Roneklints arealer. Der er nu 

15 søer til glæde for løvfrøen, et smukt 80 meter langt stendige til glæde for markfirben, et 

flagermushotel, græssende køer og heste, en p-plads, en shelterplads og en sti med lave træbroer til 

Roneklint. Såvel sti som shelterplads bruges allerede flittigt, og der har allerede været overnattende 

gæster i shelteren i denne vinter. Regnskaberne er afsluttet, regningerne betalt, og der er nedsat en 

arbejdsgruppe på 5 personer til at holde øje med og vedligeholde stier og shelterplads. Der er opsat 

skilte med tlf. nr. til arbejdsgruppen og til dyrenes ejer Per Ravn, i tilfælde af, at noget unormalt 

opstår.  

I de tidligere opførte infoskabe i landsbyerne har der været stor søgning på miniguiderne i 

papirudgave, hvorfor vi har fået optrykt et lager og opsat plastkasser i skabene til guiderne. Vi forsøger 

at fylde op kontinuerligt. Der har været mange vandrere og cyklister på halvøen i det forløbne år.   

Siden oktober har der været 4 traveture på ca.  5 km på halvøen, næste tur er d.21.marts kl.13 fra 

Stenstrup, hvor alle er velkomne til at deltage.  

Hjemmesiden bliver løbende opdateret med alle tilbud om et aktivt liv i det fri- se bl.a. kalenderen.  

Tak til de frivillige hænder for al jeres hjælp.    Pva udvalget Lise Jacobsen  

 



Jungshoved Lokalråd 

 

                          Side  5 

 

 
Bank: Møns Bank, reg. 6140 konto nr.0004078513 Email: lokalraadetjungshoved@gmail.com 
 

Udvalget vedrørende turisme og bosætning: 

Udvalget består af Frederikke Rasmussen, Allan Capion og Lise Jacobsen 

Udvalget har især beskæftiget sig med bosætning, da der tidligere er lavet en række tiltag for turisme, og da tur- 

og naturudvalget har gode tilbud til turister. 

Vi vil gerne have flere beboere på halvøen og arbejder på at lave en folder, næsten klar, der fortæller om 

muligheder på Jungshoved og omegn til f.eks. at ligge hos ejendomshandlere. 

Vi vil gerne tage godt imod nye beboere- har en velkomstside med informationer, som sammen med en blomst 

og en folder om lokalrådets arbejde kan afleveres til nye beboere. Vi håber, vi bliver bedre til at opdage, når 

husene skifter beboere. 

De enkelte landsbyer opfordres til at hjælpe til og invitere de nye borgere med til div. arrangementer på 

halvøen. 

Udvalget har inviteret til et velkomstmøde for nye beboere på Jungshoved skole d.8.april med orientering, 

guidet tur med Frøen og kaffe/kage. Det er kl.14.00 og tilmelding modtages med tak. Se mere på hjemmesiden 

og bladet. 

Udvalget har en aftale med seniorkonsulenterne i VK om et samarbejde. 

Udvalget vil gerne gentage et netværksmøde med overnatningssteder i det kommende år, da vi har fået flere 

nye steder. 

Hjemmesiden bliver løbende opdateret med overnatningssteder, turisttilbud mm. 

Blomsternes Halvø, et projekt, som Jette Ramshøj har stået i spidsen for i mange år, fortsætter med Lise 

Jacobsen som kontaktperson til de mange frivillige i landsbyerne. 

I 2017 blev der lagt 1000 påskeliljer på de steder, hvor der ikke tidligere har været løg. Vi har mindst 10.000 løg 

på halvøen, som snart glæder os alle. Tak til de frivillige, der var vakse med planteskovlen. Ligeledes var der 

traditionen tro en blomsterkumme konkurrence, som blev vundet af Bønsvig. Det krævede en ihærdig indsats 

for at få de lovede planter fra VK, og det lykkedes at få 100 stk. til fordeling. Også i 2018 får vi 100 blomster efter 

lidt skriverier. Det er dejligt, at frivillige vil plante og passe, selv spæde til med planter, men det er ikke 

meningen, at de frivillige selv skal betale for blomster fremover, så vi vil finde en løsning, så lokale og turister 

også de næste somre kan glæde sig over blomsterne på de offentlige steder. 

Pva udvalget Lise Jacobsen 

Bladet Jungshoved, kontaktperson i lokalrådet: Lise Jacobsen: 

Jungshoved Lokalråd er sammen med Menighedsrådet og Jungshoved skole udgiver af bladet, som 

husstandsomdeles til alle fastboende på halvøen af medlemmer af Jungshoved Pensionistforening. Abonnenter 

får det sendt med posten undtagen i Præstø, hvor en frivillig borger omdeler. Tusind tak for jeres store arbejde. 
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Bladet kan også læses på hjemmesiden. 

Bladet udkommer fire gange om året og redaktionen er meget glad for de mange artikler o. lign., som de 

modtager, og som gør bladet levende. Redaktionen består af Knud Jacobsen, Frede Jørgensen, Merete 

Sigumfeldt, Hanne Rasmussen og Kirsten Thomsen. Også tak til jer for et stort arbejde. 

 

LUP-udvalget 

LUP står for Lokal UdviklingsPlan, som er Lokalrådets fælles oversigt over målsætninger og initiativer på tværs af 

alle udvalg. Efter en god debat på generalforsamlingen i 2016 samlede udvalget de mange forslag, så vores 

Lokale UdviklingsPlan nu består af 2 dele: 

- en vision med overordnede målsætninger, som vi regner med at arbejde efter i en årrække (visionen er blandt 

andet med i den folder om Lokalrådets arbejde, der deles ud til åbent hus og nye beboere), 

- en oversigt over projekter og initiativer samlet i en handlingsplan, der skal opdateres mindst en gang om året. 

Handlingsplanen opdateres løbende af bestyrelsen og kan altid findes på hjemmesiden. 

Bestyrelsens oplæg til handlingsplan for 2018/19 drøftes senere på dagsordenen. 

LUP’en er bl.a. grundlag for at søge støtte fra kommunens LUP-pulje. Lokalrådet har i 2017 søgt og fået en 

bevilling på kr 25.000 udover det faste tilskud på kr 18.000. 

Trafik- og transportudvalget 

Udvalget udarbejdede i 2016 et oplæg til mere tryghed i trafikken og foreslår at landsbyerne selv opstiller deres 

mål og ønsker til mere tryghed i trafikken. Initiativet ligger nu hos de enkelte landsbyer/lokalområder. 

Allan Capion er blevet medlem af Trafiksikkerhedsrådet, hvor VK og politi samarbejder om trafiksikkerhed. Det 

giver os mere indsigt og indflydelse. 

I anledning af det kinesiske nytår har vi lyst til at omdøbe sidste år til Frøens årJ 

Delebusordningen, der blev fostret som ide i starten af 2017 er i mellemtiden blevet til et vellykket 

forsøgsprojekt, der har været med til at gøre Jungshoved kendt. Og Frøen er nu blevet fastboende, foreløbig i 3 

år. 

Fundamentet for dette er en trofast gruppe af knap 20 Frøpassere, der står for de daglige indkøbsture til Præstø 

og omegn. Vi er meget taknemmelige for denne store frivillige indsats og glæder os over at der nærmest er 

venteliste af interesserede chauffører. Det skyldes nok at Frøen viser sig at være mere end et transportmiddel, 

det er også en god oplevelse. Man bliver simpelthen glad af at køre FrøJ 
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De faste ture løber op i ca. 250 enkeltture om måneden, og derudover lånes Frøen mere og mere ud til privat 

samkørsel, der kan være alt fra svømmeture over museumsbesøg til vinsmagning. Samtidig aflaster vi Flextur så 

meget, at Frøen alt i alt ikke koster kommunen noget. 

Kommunen har nu bestilt en ny Frø til os, og vi har flere ideer til at udvide oplevelsen, men det kommer vi til 

senere på dagsordenen. 

Hjemmesideudvalget 

Efter en stor frivillig indsats gik vi i 2017 i luften med en ny hjemmeside, der gerne skulle være: 

- mere overskuelig, 

- lettere at lægge nyheder og opdateringer på, 

- hjemsted for en opdateret kalender for lokale arrangementer. 

Vi har samtidig prøvet at få alt væsentligt med fra den gamle side, men savner I noget, så vil redaktionen meget 

gerne høre fra jer. 

Udvalget har drøftet om vi også burde have en officiel Facebookside, men indtil videre bruger vi kræfterne på at 

holde hjemmesiden opdateret, og indimellem lægger vi også henvisninger ud i den uofficielle Facebookgruppe, 

der hedder Jungshoved. 

Udvalget sender en særlig tak til Carsten Wang Jørgensen fra Lundegård fordi han stiller sin professionelle 

erfaring til rådighed som frivillig. 

 

Miljøudvalget 

Sket sidste år: 

Miljøudvalget er etableret og mødes regelmæssigt ca. hver 6 uge. 

Miljøudvalget består af Allan, Jørgen, Peder, Sisse, Ninna og Lis 

Alle punkter som er relevante for miljøet på Jungshoved kan tages op: spildevand, vandkvalitet i Bøgestrømmen, 

Round-Up, Lynggården osv. 

Haft møde med embedsmænd fra ”Byg, land og miljø” bl.a. vedr. vandkvalitet og målinger.3 

Har afholdt valgmøde op til Kommunalvalget med temaet ”Natur og miljø på Jungshoved” med deltagelse af Ida 

Auken. 

Udgivelse af miljøfolder. Udgivet sammen med Jungshoved Bladet. 
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Bilag 2: Debatoplæg til punkt 6 

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. 
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Udvalg Initiativ/projekt  

(primære LUP-mål) 

Oplæg til nye milepæle 2018 

 

Oplæg til nye milepæle 

2019 

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”. 

 

 

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 

 Turisme- og 

bosætnings-

udvalget 

 

 

 

 

Cykelarrangement 

(1.a Samlingspkt., 

 1.b Formidle) 

Arrangementer langs ruten Post 

Nord Danmark rundt-løbet 

d.3.august 2018 ved 

arbejdsgruppe nedsat af 

lokalrådet. 
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Udvalg Initiativ/projekt  

(primære LUP-mål) 

Oplæg til nye milepæle 2018 

 

Oplæg til nye milepæle 

2019 

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. 

 

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 
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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 

 


