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Dagsorden til bestyrelsesmøde den 18. februar 2019 kl. 09:30-11:30 på Jungshoved skole 

Deltagere Tilstede Afbud Møderolle 

Lis Jespersen, formand  X  

Jørgen Svendsen, næstformand X   

Torben Svane, kasserer  X  

Allan Capion X   

Tina Åsberg  X  

Jacob Engelmann, suppleant  X  

Valborg Schubert, suppleant X   

Henning Delf Nissen, suppleant X  Mødeleder 

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 Forberedelser til dialogmøde 
04.03 
Jf. dagsorden fra JBS 

 

De praktiske aftaler blev behandlet 
på sidste møde, blev opsummeret i 
dag.. 
Mødet holdes i skolens  østlokale, 
her er projektor og lærred, der 
opstilles borde til  grupper med ca. 8 
om hver. 
Jørgen har lavet forslag til dagsorden 
og den uddybende del til 
dialogmedlemmerne.  

Bestyrelsen møder 18.30 
Lise sørger for bordpynt, 
chokoladefrøer og småkager, 
Jørgen aftaler vedr. sandwich og 
indkøber øl, vand fra hanen,  
Alle tager en kande kaffe med.  
Dagsordenen blev godkendt og 
Jørgen sender til dialogudvalget, 
Vordingborg Kommune. Jørgen 
udsender på mailliste og sætter 
dagsordenen på hjemmesiden. 
Jørgen kontakter ønsket 
dirigent. 
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# Dagsordenpunkter Referat Beslutning 

2 Forberedelser til workshop 
07.03 

Vordingborg Kommunens §17,4 
udvalg inviterer alle borgere til 
workshops. I Præstø d.7.marts 
kl.18.30 i Multicentret. Orientering 
til og input fra borgerne vedrørende 
ny demokratimodel. 
Vi drøftede endnu en gang vores 
holdning til lokalråd. Er enige om, at 
vi ønsker en model meget tæt på 
den nuværende, enig i 
Landsbyforums udspil, vigtigt at 
lokalrådsområderne forbliver, som 
de er- vi ønsker ikke større enheder. 
Vi kan evt. efter mødet lave et skrift 
fra Jungshoved Lokalråd, som kan 
sendes til udvalget. 

Flg. er foreløbig tilmeldt til 
mødet d.7.3: 
Jørgen  
Lise 
Andre, der vil deltage skal selv 
tilmelde sig. 
Lise skriver et indlæg til 
hjemmesiden som” Nyhed ” 
vedrørende mødet og opfordrer 
andre borgere til at deltage. 

3 Forberedelser til 
generalforsamling og 
borgermøde 21.03 

Planlægning af generalforsamling og 
borgermøde om byfornyelse, blev 
ikke færdigt, fortsættes til næste 
møde.  
 
Alle opfordrer interesserede borgere 
til at stille op til lokalrådet. 

Generalforsamling og 
borgermøde holdes i 
gymnastiksalen. Der opsættes 
borde i grupper, der opsættes 
lærred og Jørgen samt rep. fra 
Vordingborg Kommune sørger 
for projektor, da skolens bruges 
til foredragsaften i For. Norden 
samme aften. 
Generalforsamling kl.18-19.00 
med dagsorden efter 
vedtægterne. Jørgen udarbejder 
forslag. 
Dirigent: Jørgen kontakter den 
ønskede borger. 
Referat: Henning 
Beretning: Lis og Jørgen med 
bidrag fra alle udvalg, max.  ca. 
1/3 side afleveres til Jørgen 
snarest og senest 15.3 
Regnskab: Torben, Lise 
kontakter ham. 
Planlægningsmøde 15.3 kl.10.00 
i skolen. 
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# Dagsordenpunkter Referat Beslutning 

4 Status på LUP  

(Lokale Udviklings Planer) 

LUP udvalget v. Lise har opdateret 
handlingsplanen med de projekter, 
der er afsluttet og det, der venter.  
Handlingsplanen ligger som bilag til 
dialogmøde og skal vedtages på 
generalforsamlingen. 
Handlingsplanen ligger i opdateret 
form på hjemmesiden. 

Milepæle 2019 fra 
handlingsplanen bruges som 
oplæg på generalforsamlingen. 
Alle udvalg tjekker om tekst og 
indhold er rigtigt, om noget skal 
tilføjes eller ændres. Senest 
25.2. Sendes til Lise, LUP-udv. 

5 Nyt fra stående udvalg Tilbagemeldinger fra de stående 
udvalg. 
 
Henning vil gerne være en del af 
udvalget Turisme og bosætning- 
velkommen hertil. 
 

Tur- og naturudvalget glæder sig 
over, at Fyret på Roneklint 
genopføres v. Vordingborg 
Kommune. 
Hjemmesideudvalget har drøftet 
app Min Landsby (som 
Vordingborg Kommune har 
købt) og ønsker at medvirke 
med links til vores hjemmeside. 
Jørgen holder møde d.11.3 med 
firmaet/udviklerne. 
Der er forsøgsvis lavet et 
debatforum på hjemmesiden til 
brug ved projekt Byfornyelse, 
der skal login til, som kan gives 
til arbejdsgrupperne. 
Nærpolitiet medvirker i en eller 
anden udstrækning til åbent hus 
i skolen d.13.4. 
Miljøudvalget starter op igen 
efter en kortere pause. 

6 Nyt fra skolen Intet siden sidste møde.  

7 Roller og arbejdsfordeling i 
lokalrådet 

Roller og arbejdsfordeling laves efter 
hver generalforsamling. 
Vi tog en snak om at være ny og 
mindede hinanden om, at det er ok 
at spørge, og at vi alle skal huske at 
være præcise, når steder,udvalg og 
personer nævnes. 

 

8 Borgernært politi Hennings forslag til skrivelse til 
foreninger blev drøftet. 

Henning sender til lokale 
foreninger herunder 
grundejerforeninger og havne. 
Der orienteres via 
generalforsamlingsberetningen 
om projekt borgernært politi. 
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# Dagsordenpunkter Referat Beslutning 

9 Byfornyelse 
 
 
 
”Min landsby” app 

Flere detaljer i byfornyelsesprojektet 
blev drøftet bl.a. evt. gavlmalerier.  
Der laves en liste over evt. 
resursepersoner på Jungshoved, som 
kan opfordres til at medvirke til 
projektet. Jørgen starter den. 
 

Vi henstiller til styregruppen 
vedrørende projekt byfornyelse, 
at der undersøges om lokale 
kunstnere kunne lave 
gavlmalerierne, inden udefra 
kommende kunstnere 
engageres. 
Vi overvejer om afslutning af 
projektet skal være en 
selvstændig fest eller en del af 
kulturdag 2020. Måske udsætte 
kulturdag til 2021. Lise tager 
mulighederne med til næste 
styregruppemøde. 

10 Affaldsindsamling 31.03.  Lise medbringer ruter, materiale 
fra Danmarks Naturfrednings- 
forening, vægt, kage og indkøber 
kaffe og saft. 
Hvem vil lave saft og kaffe/te? 
Og være i skolen til at tage imod 
de tilbagevendende folk? 
Affaldet vejes, cigaretskod og 
dåser tælles og noteres til 
Danmarks Naturfrednings-
forening. 
Vordingborg Kommune afhenter 
skrald mandag d.1.4. 

Til Kalenderen 

Hvad Hvornår 

Dialogmøde  Mandag 4. marts kl 19-21 

Workshop i Præstø vedr. demokratimodel Torsdag d.7.marts kl.18.30 

Landsbyforum møde, sted og dagsorden flg., hvem kan? Onsdag d.13.marts kl.19.00 

Generalforsamling og borgermøde Byfornyelse Torsdag 21. marts kl 18-21 

Affaldsindsamling med start og slut i skolen Søndag d.31.marts kl.10-12  

Se også kalenderen på jungshoved.net  

 

Næste møde Referent næste møde Mødeleder næste møde 

Fredag d.15.marts i skolen 
Pr om d.21.3, praktiske aftaler mm 

Valg, nye medlemmer? 

Lis Lise 

 


