
Aftale om opfølgning på dialogmøde 
 
 
Dialogudvalg for 
lokalråd: 

 Jungshoved Lokalråd 
 
 

Dato: 21. marts 2018  
Kontaktperson fra 
lokalrådet: 

Lis Jespersen, mislisjespersen@gmail.com, 60127801 

Evt. medarbejder fra 
forvaltning: 

  

  
Prioritet 1 Emne: Miljø 
    
   Spildevandsrensning er et stort emne på Jungshoved. Der blev lovet ,at man ville 

undersøge om prøvetagningerne blev taget på relevante steder. Bør involvere 
Lokalrådene, der ved hvor udfordringerne er. 
 
Kommunen har besluttet at lokalplans arbejdet vedr. Lynggården ikke videreføres 
før klagesagener afkalret. 
 
Jungshoved Miljøgruppe påpegede problemerne ved udarbejdelse af lokalplan, 
landbrug versus biogasanlæg. Man kan ikke lave lokalplan for landbrug. 

    
    
Konklusion 
 

Ann Busch lovede at tage emnet vedr. prøvetagninger op. 

  
Prioritet 2 Emne: Trafik 
    

Der bliver kørt alt for stærkt på Jungshoved og der er meget dårlig sikkerhed for de 
svage trafikanter (cykler, ridende, gående) 
 
Kommunen blev opfordret til at kigge på mulighederne for at etablere en 2 minus 1 
vej.  
 
Evt. at sætte farten ned til 50 km/t ligesom på Orø. 
 
Endelig blev det konstateret, at der ikke var afholdt et eneste møde i 
trafiksikkerhedsrådet i meget lang tid. 

    
    
    
Konklusion  
 
 

 Der blevet lovet, at man ville kigge på mulighederne for en 2 minus 1 vej på 
Jungshoved. 

  
Prioritet 3 Emne: Landsbyforskønnelse og områdefornyelse 
    

Der blev drøftet om mulighederne for støtte til landsbyforskønnelse og 
områdefornyelse. 
Der var usikkerhed om, hvad der kunne søges støtte til og hvor meget. 
Er det f.eks. rigtigt at man kun kan få støtte til nedrivning af hovedhuset på en 
gård? 
 
Kenneth Andersen omtalte en pulje på 3. mio. i 2018 - og penge der var overført fra 
2017. 
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Konklusion  
 
 

 Jungshoved vil gerne oplyses om mulighederne - og have vejledning. 

  
Prioritet 4 Emne: Bedre udnyttelse af kommunale områder 

    
 Jungshoved har ikke mange og store kommunale områder. Vi har boldbanerne bag 

Idrætsforeningen og Bønsvig Strand. 
 
På boldbanen ville vi gerne have en frugtplantage, men mangler endelig svar fra 
kommunen vedr. anvendelse og ejerforhold. 
 
Ved Bønsvig Strand er der ønske om en badebro. 
 
Der blev efterlyst midler til disse to formål. 

    
   

 
   

  
Konklusion   
 
 

Carsten Olsen lovede at undersøge om der er puljepenge til rådighed. 

  
Prioritet 5 Emne: Selvforvaltning 
    
   Jungshoved Lokalråd er meget aktiv og energisk  - hvilket fremgik af 

gennemgangen af LUP’en. 
 
Men aktiviteter koster også penge. Af de 18.000 kr. Lokalrådet får om året i tilskud, 
går de 10.000 kr. til Jungshoved Bladet, som er en sammenhængskraft i vores 
lokalområde. 
 
De ekstra 25.000 kr. vi fik sidste år, gjorde at vi kunne afholde en masse ekstra 
sjove, men også nødvendige aktiviteter, f.eks. hjertestarter kursus. 
 
Vi anbefaler, at man forsøger at finde en lignede pulje penge i år  til de Lokalråd, 
der ønsker det. Og gerne forøger Lokalrådenes pulje til ca. 40.000 kr. 
 
Jungshoved Skole er gammel, og kræver meget vedligehold. Udskiftning af varme 
systemet kan eventuelt financieres af kommunen som et tyveårigt lån. 

    
    
Konklusion  
 
 

 Kenneth Andersen lovede at undersøge mulighederne (ellers sagde Kenneth ikke 
så meget :-) ) 

 
 

Se vejledning på bagsiden  
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Vejledning 
 
Såfremt det under eller efter dialogmødet ønskes at emner, forslag "tages" med hjem til kommunen udfyldes 
et felt for hvert emne, forslag i prioriteret rækkefølge. 
 
Hvert forslag beskrives kort: Ønsket tiltag / aktivitet, opfølgning, økonomi (hvis muligt). 
 
Skemaet afleveres efter mødet til Vordingborg Kommune dvs. sendes til clp@vordingborg.dk.  
 
Når alle årlige faste dialogmøder har været holdt forelægges henvendelserne samlet for de respektive 
politiske udvalg i kommunen til samlet behandling og prioritering. 
 
Tilbagemelding til lokalrådet sker senest efter politisk behandling/orientering. 
 
Ved yderligere dialogmøder end det fast årlige forelægges henvendelser på først kommende relevante 
fagudvalgsmøde, hvor der er mindst 3 uger fra modtaget henvendelse til udvalgsmøde. 
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