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Referat fra bestyrelsesmøde den 23. August 2018 kl.17.00-19.00 på Jungshoved skole 

Deltagere Tilstede Afbud Møderolle 

Lis Jespersen, formand x  Referent 

Jørgen Svendsen, næstformand x  Mødeleder 

Torben Svane, kasserer  x  

Allan Capion x   

Henning Delf Nissen x   

Jacob Engelmann  x  

Valborg Schubert x   

Lise Jacobsen, repræsentant for skolen  x  

    

Møderollerne rykker en række ned for hvert møde, så referenten er mødeleder næste gang.  
 

# Dagsordenpunkter Referat Beslutning 

1 Evaluering af tidligere 
aktiviteter 

- Cykelløb PostNord: Flot 
arbejde af Henning og 
hjælpere. God reklamer for 
Jungshoved. 

- Jungshoved Rundt på cykel: 
30 deltagere ca. Fin, fin tur. 

- Jungshoved Rundt travetur:  

 

2 Borgermødet - 

Forskønnelse 

Godt møde generelt. Der blev 
informeret om muligheder for 
forskønnelse og nedrivning. 3 
personer er allerede i dialog med 
VK om mulig støtte.  

Lokalrådet holder ”øje” med 
mulige tiltag, men det er ejerne 
selv, der skal være i kontakt med 
VK. 

3 Borgermødet - 
Trafikregulering 

Oplæg om mulig trafikregulering i 
Lundegård, Jungshoved By og 
Stavreby på Borgermødet. Efter 
drøftelser i grupper, blev ideerne 
drøfter og JS har udarbejdet et fint 
referat/notat, der er blev 
fremsendt til VK. 

Jørgen følger op på det videre 
arbejde. 

4 Røret/Frøen Næste år vil der ikke blive 
arrangeret så mange ture om 
søndagen. Til gengæld vil der blive 
arrangeret mere planlagte 
udflugter. Ophold i Præstø skal 
være på max. 3 timer. 
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Næste møde Referent næste møde Mødeleder næste møde 

Onsdag d. 8/10 kl. 10-12 Jørgen Svendsen Torben Svane 

5 Frøen generelt Lokalrådet har modtaget den nye 
bus. Sommeren har været god. I 
august måned i gennemsnit 15 
enkelt ture per dag. 

 

6 Velkomstmøde Der afholdes velkomstmøde for 
nye beboere søndag d. 30/9.  

Alle sender navne/adresser til 
Allan om nye beboere de kender 
til. Allan kører rundt med 
indbydelser. 

7 Møde i Landsbyforum 
for 
Lokalrådsformænd d. 
28.8 i Bårse 

Vi er tidligere blevet enige om, at 
Landsbyforum skal være bedre til 
at koordinere og kommunikere. 

Landsbyforum skal IKKE udtale sig 
på Jungshoved Lokalråds vegne 
uden vi har givet tilladelse. 

Lis deltager 

8 LUP midler Ansøgning sendes ASAP Lis undersøger om der flere 
penge. 

9 Nærdemokrati 
udvalget 

Nærdemokrati udvalget under 
Landsbyforum, som Lise sidder i, 
har lavet et oplæg vedr. deres 
mandat. Det ser meget fint ud. 

Lise beretter på næste møde om 
arbejdet i udvalget. 

10 Evt. Intet  

11 Huskeliste - 28/8 – møde for formænd 
og kvinder Landsbyforum 

- 29/8 . forberedelsesmøde 
(Velkomstmøde) kl. 12.30 

- -9/9 – Naturens dag 
- 25/9 – møde Miljøudvalg kl. 

16.00 
- 29/9 – Arbejdsdag Skolen 
- 30/9 – Velkomstmøde  
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