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

Referat af bestyrelsesmøde den 29. maj 2018 kl. 19.00-21.00 på Jungshoved skole 

Deltagere Tilstede Afbud Møderolle 
Lis Jespersen, formand x   
Jørgen Svendsen, næstformand x  Referent 
Torben Svane, kasserer  x  
Allan Capion x   
Tina Åsberg  x  
Jacob Engelmann, suppleant x  Mødeleder 
Valborg Schubert, suppleant x   
Henning Delf Nissen, suppleant  x  
Lise Jacobsen, repræsentant for skolen x   
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 Budget (Lis) Det kommunale tilskud på kr. 18.000 
rækker kun til de mest  
grundlæggende aktiviteter: Bladet, 
borgermøder, hjemmeside, 
administration og en meget 
begrænset kommunikation (foldere 
mm). 
Ved dialogmødet var der en positiv 
politisk holdning til at frigive flere 
LUP-midler til lokalrådene. 

Tilskudsbudget 2018: 
Bladet  9.000 
Borgermøder mm 3.000 
Kurser, foredrag 2.000 
Adm., hjemmeside mm 2.000 
Affaldsindsamling 500 
Andet (fx velkomstmøde) 1500 
 
Vi arbejder for frigivelse af LUP-
midler, bl.a. gennem 
Landsbyforum (som mødes 
30/5). 
I mellemtiden kan presserende 
aktiviteter evt. sættes i gang ved 
at trække på 
kassebeholdningen. 
Lis og Lise arbejder på overblik 
over relevante puljer og fonde. 

2 LUP ansøgning (Lise) Afventer politisk beslutning om LUP-
midler, se ovenfor. 

 

Vi samler en liste over 
aktiviteter, der kunne 
iværksættes med yderligere 
tilskud. 
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3 Trafiksikkerhed, orientering om 
møde med VK (Allan) 

VK har afsat midler til trafiksikkerhed 
på Jungshoved i 2018. 
Vi har haft orienterende møde med 
VK’s vejingeniør om problemer og 
mulige løsninger med fokus på: 
Jungshoved By, hele strækningen 
Smidstrupvej til Togeholt, Lundegård 
og Stavreby. 
VK vil iværksætte målinger og 
undersøge muligheder for at skabe 
bedre sikkerhed og større tryghed. 

Trafikudvalget arbejder videre 
med VK med henblik på et 
borgermøde i august. 

4 Evt. borger møde f.eks. 
omhandlende 
bosætning/områdefornyelse/lan
dsbyforskønnelse/trafiksikkerhe
d (Jørgen) 

Vi vil gerne samle disse emner på et 
borgermøde 

Jørgen undersøger medvirken 
fra VK, om muligt 9/8. 
Borgermøde annonceres 
snarest. 

5 Orientering fra udvalg 
Tur/natur:  

 

- Cykeltur 10.6,  

- Jungshoved Rundt 18.8,  
- Ide om Frugtlund afventer 

VK 
- Løvfrøen trives, stor 

tilslutning til aftentur med 
kvæk og kaffe til midnat 

- Gøgeurt trives i den 
nyafgræssede Ræveholm 
Mose 

- Fint samarbejde med Frøen 
og Røret om ture 

 

6 Transport/trafik: 

 
- Frøen og Røret samarbejder 

om ny folder og 
søndagskørsel, 

- Frøpasser-statusmøde 31/5 

Profilering til Cykelløb PostNord 

afventer VK. 
Stadig behov for at informere om 
Frøen. 

7 Turisme/bosætning  Ny dato for velkomstmøde i 
september. Nye beboere 
inviteres så vidt muligt 
personligt. 
Alle sender adresser med nye 
beboere til Allan. 

8 Jungshoveds børn Er blevet et aktivt mødested for 
børnefamilier, se aktivitetskalender 
og Facebookgruppe 

 

9 Blomsternes halvø (Lise) Lise arbejder på at skaffe løg/planter 
og præmie(r) fra sponsorer. 
Forventet uddeling af løg og planter i 
næste uge (uge 22) 
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10 LUP-udvalg (Jørgen)  Aktivitetsforslag fra 
Generalforsamling er nu 
indarbejdet i vores LUP-
handlingsplan. 

11 Miljøudvalg Fint besøg til frøbyttedag og bi-
foredrag. 
Meget vellykket Åbent Hus dag på 
Oremandsgaard og Lynggården. 
Ønske om flere miljøarrangementer 
fremover. 
Generelt høj aktivitet i miljøudvalget 
trods meget forskellige synspunkter. 
 

Der er fuld opbakning fra 
Lokalrådet til miljøudvalgets 
kommissorium som et 
dialogforum. 

12 Transformatortårne (Lis) De nuværende installationer bevares 
foreløbig indtil 2019. 
Pasning/rengøring er omfordelt lidt, 
så tårnene kan præsentere sig godt i 
turistsæsonen. 

Udvalget undersøger dog 
muligheden for en ny 
anvendelse fa tårnet i 
Lundegård. 

13 Evt.  Afbud til 4720-workshop i denne 
omgang, men vi er stadig 
positive over for samarbejde om 
konkrete 4720-projekter. 

14 Næste møde Før ferien aht planlægning af 
borgermøde, PostNord mm 

 

 

Til Kalenderen 

Hvad Hvornår 

Årsmøde Landsbyforum 30. maj kl 19.00 
Cykeltur med start fra Rejsestalden ved Jungshoved Kirke 10. juni kl 9.00 
Cykelløb PostNord Danmark Rundt 3. august 
Borgermøde, foreløbig dato 9 august kl.19.00 
Travetur Jungshoved Rundt 18. august kl.10.00 
Folkemøde på Møn (Frøen er reserveret) 25. august 
Se også kalenderen på jungshoved.net  
  
 

Næste møde Referent næste møde Mødeleder næste møde 

Onsdag d. 27. juni kl. 19.00 på 
skolen. 

Allan Capion Jørgen Svendsen 

 


