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Referat af bestyrelsesmøde den 3. januar 2019 kl. 19-22 på Jungshoved skole 

Deltagere Tilstede Afbud Møderolle 
Lis Jespersen, formand x   
Jørgen Svendsen, næstformand x   
Torben Svane, kasserer  x  
Allan Capion x  Mødeleder 
Tina Åsberg  x  
Jacob Engelmann, suppleant  x  
Valborg Schubert, suppleant  x  
Henning Delf Nissen, suppleant x   
Lise Jacobsen, repræsentant for skolen x  Referent 
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 Tryghedsambassadører, 
Oplæg fra politiassistent Vibeke 
Nielsen 
 

Vibeke Nielsen fortalte, at behovet 
for tryghedsambassadører 
/kontaktpersoner til politiet er 
opstået efter omlægning af politiets 
arbejde. Der er brug for større viden 
om lokale forhold. Typisk vælges 1-2 
personer med forankring i 
lokalrådets bestyrelse til denne 
opgave. Typisk tages kontakt til 
politiet, i denne sammenhæng 
Vibeke Nielsen, hvis der opstår 
utryghedsskabende situationer i 
lokalområdet f.eks. ungegrupper, 
trafikforhold, indbrud o.lign. 
Kontaktpersonerne, 
tryghedsambassadørerne, skal have 
så bred kontaktflade som muligt. Der 
er forskellige måder at organisere 
opgaven på.  

Lokalrådets bestyrelse drøfter 
emnet på næste møde og 
melder tilbage til Vibeke Nielsen. 

2 Formanden 

Lis 

Lis har af arbejdsmæssige grunde 
ikke tid til at være formand pt.  
Deltager dog som 
bestyrelsesmedlem i det omfang, det 
er muligt. 

Jørgen B Svendsen tager som 
næstformand over indtil videre. 
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# Dagsordenpunkter Referat Beslutning 

3 Nærdemokratimodel 

Lise 

Den bedste måde at følge med i 17.4 
udvalgets arbejde er at læse 
referaterne på VK ´s hjemmeside. 

Lokalrådet bakker fortsat op om 
den skrivelse referencegruppen 
har lavet i august 2018. Se også 
næste pkt. 

4 Forberede Adm. Stormøde, 

Deltagere og input 

Vi har sendt flg spørgsmål: 
 
Nærdemokrati 
Status på § 17.4 udvalget, herunder 
specielt plan for workshops og 
anden involvering af lokalråd 
 
Bosætning 
Orientering om bosætningsstrategi: 
Status og planlagte initiativer  
 
Trafiksikkerhed 
Orientering om proces for ny 
trafiksikkerhedsplan og specielt 
involvering af lokalrådene i denne  
 
Lokalrådsbudgetter 
Orientering om LUP-pulje og tilskud 
til lokalrådene i 2019 
 
Kort drøftelse af holdningerne bag 
hvert punkt. 

Lis og Allan deltager i det 
administrative stormøde d. 
22.1.2019, Lis tilmelder 2 
personer.  
 
Vi forventer at få en orientering 
om de fire områder, om hvor 
langt man (VK) er kommet.  

5 Byfornyelsesprojekt, opstart Hvordan repræsenteres lokalråd og 
borgere?  
Vi anbefaler 1-2 medlemmer fra 
lokalrådet til en styregruppe. 
Se ansøgningen og tilsagnet fra 
Trafik, Bygge og Boligstyrelsen om 
gruppens sammensætning. 
 

Lokalrådet foreslår d. 24.1 som 
dato for opstartsmøde med de 
tre projektansvarlige i VK. Alle 
tider efter kl. 13.00. 
Jørgen kontakter ovennævnte 
for en aftale og melder tilbage til 
lokalrådet med endelig dag og 
tid. 
Første borgermøde om 
byfornyelsesprojektet slås 
sammen med 
generalforsamlingen d. 13.3. 
 

6 Plan for dialogmøde d. 4.3 og 
generalforsamling d.13.3 

Fordeling af opgaver 
Kandidater til Lokalrådsvalget 

Dialogudvalget skal inviteres 
med dagsorden senest d. 18.2. 
Der holdes lokalrådsmøde 
herom mandag d. 4.2 kl.10.00 på 
skolen. Alle tænker over emner 
til dagsordenen. 
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# Dagsordenpunkter Referat Beslutning 

7 Lokalplan/VVM for Lynggården Status 
Behov for aktion? 

Intet nyt, pkt. tages op d.4.2. 
Lokalrådet fastholder, at vi skal 
inddrages, hvis der laves en 
lokalplan. 

8 Forslag om indsamling til 
hjertestarter 

Forslag fra Eivind Sveinbjørnsson: 
Hvis der kan findes 15 indsamlere til 
hjerteforeningens indsamling, 
tildeles området en hjertestarter. 
Vi mangler hjertestarter i bl.a. 
Stavreby. 
Eivind vil gerne koordinere og 
spørger, om der kan udsendes info 
og opfordring på maillisten. 

Godt initiativ. Vi anser 
aktiviteten som et lokalt projekt 
og udsender gerne på maillisten. 
Jørgen kontakter Steven 
Martinussen i Bønsvig vedr. 
hjertestarter og kurser samt 
aftaler nærmere med Eivind. 

9 Nyt fra udvalgene i øvrigt 

Herunder evt.: 

Svaret fra Ole Hampenberg, 
strategi og implementering,  
vedr. pulje på 25.000 kr.   
 

 

 

 

 

 
Ide til øget vandkvalitet i Noret 

 
 
Roneklint Fyr 
 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
Lokalrådet har fået svar på 
henvendelsen vedr. en pulje til 
mindre projekter. Beløbet til 
lokalrådene hæves til 36.000 kr. i 
2019. Regnskabspligt. Vi har endnu 
ikke modtaget en udmelding fra 
forvaltningen udsendt til alle 
lokalråd, men kun et svar direkte til 
os. Lokalrådet er meget tilfredse 
med beslutningen om at hæve 
beløbet til alle lokalråd.  
Se også pkt. 4 
 
Henrik Gurskov har sendt et forslag 
til forbedring af vandkvalitet i 
Jungshoved Nor.  
 
Fyret på Roneklint, et af Jungshoveds 
vartegn, - et fugletårn, 
informationscenter, madpakkehus er 
brændt ned 3.juledag. Årsag pt 
ukendt. 
Fyret er en del af Naturrum Præstø 
Fjord, som kommunen står for. 
Lokalrådet er blevet kontaktet af  
Sjællandske Tidende, som bringer en 
artikel en af dagene. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lise kontakter VK om det er en 
mulighed. 
 
 
Vi forventer en snarlig 
genopførelse. Lise kontakter 
naturvejleder Christina Kåber-
Bühler, som står som 
kontaktperson og Jette Stavner, 
VK, som er ansvarlig for bl.a. 
panoramaruten.  
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Status Trafiksikkerhedsplan 
 

 
 
Delebussen Frøens regnskab 
 

 

 

 

Status på hjemmesiden, 
samarbejde med lokale 
Facebooksider, VK har købt ny 
app ”Min Landsby” 
 

 

 

 

 

Juletræsfesten i skolen 

 
 
Kurset om grafisk facilitering- 
hvordan gik det? 

 
Samarbejde med Jungshoved 
Krisecenter- noget nyt? 
 

Erfaringer fra besøget på 
Vestmøn vedr. prøvehus. 

 

 

Hvordan kan vi som lokalråd 
støtte de nye tiltag på Bosei? 

Lokalrådet har ikke fået 
tilbagemelding på vores input 
vedrørende trafiksikkerhedsplanen. 
 
 
Regnskabet blev gennemgået af 
udvalget vedrørende trafik og 
transport. Der er en rigtig god 
balance og rekordmange passagerer 
samt flere lånere af bussen.  
Allan og Jørgen mødes med Bo Kuno, 
Vej, trafik og park d.14.1. 
 
Hjemmesiden fungerer godt, 
hjemmesideudvalget har ikke pt 
behov for en facebookside, - siden 
Jungshoved kan anvendes efter 
behov. Carsten Vang J, som er 
webmaster for hjemmesiden er også 
administrator på facebooksiden 
Jungshoved.  
VK har indkøbt en app ”Min 
landsby”, som lokalrådene kan 
kobles til. Vi afventer udspil fra VK 
 
”Jungshoved Børn”, under 
lokalrådet, arrangerede juletræsfest 
i skolen d. 16.12.  
 
Valborg og Jørgen deltog i kursus om 
grafisk facilitering. Et godt og 
inspirerende kursus. 
 
Lis har haft kontakt om flere emner. 
Krisecentret bruger Frøen.  
 
 
Lis, Henning, Valborg, Allan fra 
lokalrådet besøgte i efteråret 
prøvehuset på Vestmøn.  
Et spændende projekt, som Vestmøn 
har haft succes, men også brugt 
rigtig mange frivillige ressourcer på.  
 
Lokalrådet har sendt en 
støtteerklæring til Boseis planer om 

Spørgsmålet sættes på 
dagsordenen til dialogmødet d. 
4.3. 
 
 
Stor ros til udvalget for de 
positive resultater. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lokalrådet beder 
hjemmesideudvalget overveje, 
hvordan vi kan bruge denne app. 
 
Stor ros til arrangementet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lokalrådet vil ikke pt tage 
initiativ til et lignende hus. 
 
 
 
 
Lokalrådet støtter i det omfang, 
det berører Jungshoveds 
borgere. 
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# Dagsordenpunkter Referat Beslutning 

udvidelse med varmtvandsbassin, 
skovsauna og sansesti. 
Lis og Lise deltog i informationsmøde 
på Bosei i november. 

10 Nyt fra Skolen God vintersæson, nyt hold: Syhold 
Ansøgning vedrørende tilskud til nye 
vinduer i øst og vestlokalet er sendt 
og afventer svar. Endnu ikke noget 
aktuelt vedrørende ny varmekilde. 
Der forventes et udspil i 2019 
 

 

11 Evt. Næste blad? Hvilke emner bidrager 
lokalrådet med? 

Lise skriver kort om branden på 
Roneklint Fyr 
Allan skriver om status på Frøen 
Jørgen skriver om pulje til 
byfornyelse og første 
borgermøde sammen med 
generalforsamlingen. 

12 Næste møde  Mandag d. 4.februar kl.10.00 i 
skolen. 

Til Kalenderen 

Hvad Hvornår 

Administrativt Stormøde Tirsdag 22. januar kl 18.00 -21.00 
Bestyrelsesmøde  Mandag d. 4.februar kl.10.00-12.00 
Opstartsmøde byfornyelsesprojekt med VK- endelig dato Mandag 4. februar kl 14 – ca 16 
Fastelavnsfest  ”Jungshoveds Børn” Søndag d. 3.marts  
Dialogmøde (deadline for dagsorden ca. 18. februar) Mandag 4. marts kl. 19-21 
Generalforsamling og borgermøde byfornyelse (flyttet fra 13/3) Torsdag 21. marts kl. 18-21 
Affaldsindsamling Søndag d. 31.marts kl.10.00-12.00 
Åbent hus i Jungshoved skole Lørdag d. 13.april kl.10.00-14.00 
Se også kalenderen på jungshoved.net  
  

 

Næste møde Referent næste møde Mødeleder næste møde 

Mandag 4.februar kl.10.00 Lis Valborg 

 

 


