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Referat fra bestyrelsesmøde den 8. oktober 2018 kl. 10.00-12.00 på Jungshoved skole 

Deltagere Tilstede Afbud Møderolle 
Lis Jespersen, formand x   
Jørgen Svendsen, næstformand Delvist   
Torben Svane, kasserer  x  
Allan Capion x  Mødeleder 
Tina Åsberg  x  
Jacob Engelmann, suppleant  x  
Valborg Schubert, suppleant x   
Henning Delf Nissen, suppleant x  Referent 
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 Forberede møde om 
byfornyelse, herunder: 

• Status Frugtlund 
• Invitere til et borgermøde 

23. oktober, hvor vi kan 
drøfte udkast til ansøgning. 

• Personlig kontakt til nogle 
af de aktive i byen (forslag?) 
for at hente ideer og 
kommentarer 

• Lille arbejdsgruppe  

Frugtlund: VK vender tilbage m.h.t. 
brugsret, forventet inden 14. dage. 
 
Efter selve lokalrådsmødet havde vi 
en positiv dialog med tre 
medarbejdere fra VK om en eventuel 
ansøgning til den statslige 
forsøgspulje for byfornyelse. Der 
kom mange ideer frem, der kunne 
indpasses under puljens tema 
”Natur- og landskabsværdier i 

byfornyelsen” 

 
 
 
 
Borgermøde 23.10 erstattes af 
åbent lokalrådsmøde, hvor alle 
interesserede er velkomne 
 
Kontaktpersoner til VK om 
byfornyelse er indtil videre 
Jørgen og Lise. 

2 Nærdemokratimodel 

Lise 

Første møde i §17.4 udvalg er .10. 
Lise frygter, at udvalget, som 
landsbyforum har nedsat, ikke får så 
stor vægt som ønsket. 
 
LUP: der er ingen reaktion fra VK på 
ansøgningen. 
 

Lokalrådet kontakter VK skriftligt 
om lokalrådenes rolle i 
nærdemokratiet.  
Lokalrådets rolle sættes på 
dagsordenen til næste møde. 

3 Nyt VK budget – nye 
muligheder? 

Der er afsat 300.000 kr. til 
lokalrådene til større projekter. 
Sidste års budget var på 400.000. 
Der er ansat en medarbejder i VK, 
der skal forestå borgerkontakt. 

Budgettet taget til efterretning. 
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# Dagsordenpunkter Referat Beslutning 

4 Forslag fra Henning om 
prøvehus 

Lokalrådet kontakter Vestmøns  
tilflytterhus m.h.p. 
erfaringsoplysninger. 
Anholt hat ikke gode erfaringer, 
blandt andet på grund af manglende 
jomuligheder. Det er jo nok ikke et 
problem på  Jungshoved. 
Socialt er der til gengæld ikke 
negative erfaringer, skoler og 
børnehaver trives med nye beboere. 

Der arrangeres tur til Vestmøn 
22.10. 

5 Lokalplan/VVM for Lynggården Ny beslutning i Plan- og 
Teknikudvalget 

VKs beslutning tages til 
efterretning. 

6 Forespørgsel fra Stavreby Havn 
ang. blomster 

Kan der findes penge indenfor 
25.000  kroners bevillingen, 
honoreres ønskerne. 
Der er i alt 500 kr/år til blomster 

Lise kontakter havnen 

7 Nyt fra udvalgene i øvrigt Se referaterne på:  
www.Jungshoved.net 
 

 

8 Nyt fra Skolen Se referaterne på:  
www.Jungshoved.net 
Jungshoveds børn afholder muligvis 
juletræsfest. 

 

9 Indhold til Bladet december Jørgen Svendsen har et indslag om 
pibemagere på Jungshoved 
Trafikudvalget kommenterer 
trafiktællingen. 
Status på Frøen, nye chauffører. 
Velkomstmødet. 
Forskønnelsespuljen. 
Nyt fra lokalrådets formand. 
 

 

10 Kandidater til Lokalrådsvalg 
2019 

Der søges repræsentanter fra 
Rone Klint. 
Der søges unge medlemmer 

  

11 Kursustilbud fra Frivilligcenter i 
grafisk facilitering 

Vi har bedt om 2 pladser Valborg og Jørgen deltager 

12 Evt. Lis og Allan aftaler samarbejde med 
krisecentret (KC) på 
JungshovedGården. 
KC er interesseret i relevante 
oplysninger om halvøen.  

Lis og Allan aftaler samarbejdet. 

13 Næste møde 12. november kl. 10:00  
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Til Kalenderen 

Hvad Hvornår 

Besøg, tilflytterhuset på Vestmøn 22.oktober kl. 16:30 
  
Generalforsamling, lokalrådet 13.marts 2019 kl.19:00 
  
Se også kalenderen på jungshoved.net  
  
 

Næste møde Referent næste møde Mødeleder næste møde 

12. november kl. 10:00 Lise Jakobsen Tina Åsberg 

 


