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Referat af bestyrelsesmøde den 15. marts 2019 kl. 10-13 på Jungshoved skole 

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

Dialogmøde:   
 
Se referat 4.3  

  

Dialogmødereferat godkendt 
 
 
Vi ønsker fortsat dialog med 
Vordingborg Kommune om den 
kommende trafiksikkerhedsplan. 
 
112-hjælpere, se senere punkt. 
 
Vi søger mere information om den 
fælles bosætningsstrategi. 
 
 
Lokalrådenes fremtid, 
nærdemokratimodel? Lise orienterer 
om borgerworkshop 7/3 i Præstø. 
 
 
 
Lokalplan Lynggården: Vi ønsker  
fortsat en samlet miljøvurdering som 
grundlag for at vurdere lokalplanen. 

Opfølgningsskema indsendes 
(Jørgen) 
 
 
Allan kontakter Carsten Olsen ud 
fra dialogmødereferatet 
 
 
 
Lise inviterer 
bosætningskonsulenten til et 
kommende lokalrådsmøde 
 
Vi vil fortsat følge arbejdet i 
nærdemokratiudvalget og 
kommentere det kommende 
forslag  
 
 
Vi følger op på løfterne fra 
valgmødet i 2017. 
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2 Generalforsamling, 

forberedelse  
Bidrag til beretning indhentes fra 
Miljøudvalg og J.Børn 
 
Regnskabet balancerer. 
 
For 2019 er det kommunale tilskud 
fordoblet til ca. 36.000 kr 
 
Vi har en kandidat fra Roneklint til 
den ledige post i bestyrelsen. 
Alle har mulighed for at deltage i det 
lokale arbejde i udvalg og 
arbejdsgrupper, herunder i 
byfornyelsen. 
 
Oversigt over nye initiativer i LUP 
(Lokal Udviklings Plan) gennemgået. 
 
Praktiske aftaler  
 

Jørgen samler beretning,  
 
Regnskab fremlægges i 
overbliksform 
 
Budget 2019 fremlægges i 
overbliksform 
 
Valg af bestyrelsesmedlemmer 
og suppleanter sker iht 
vedtægterne. 
 
 
 
 
Fremlægges som oplæg på 
generalforsamlingen. 
 
Lise: Borde, stole 
Valborg: Mad og småkager 
Alle: Medbring 2x kaffe 
Mødes kl 17 til sidste 
forberedelse 
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3 Byfornyelse Aktivering af borgere 
 
 
 
Opgavebeskrivelser for 
arbejdsgrupper godkendt 
 
Dokumentation fra arbejdsgrupper 
 
 
 
Status boldbaner mm 
 
Proces for valg af kunstner til 
gavlmaleri drøftet.  
 
 
 
 
 
Indvielsesfest 
 
 
Invitation/reminder 

Lise rundsender opdateret liste, 
incl. kontaktpersoner fra 
Lokalrådet 
 
Jørgen fremsender til 
kommunen og hjemmeside 
 
Hver arbejdsgruppe tilbydes et 
debatforum på hjemmesiden 
samt skabelon til mødereferater 
 
Jørgen spørger kommunen 
 
Vi beder kommunens kunstråd 
udpege en kunstner ud fra 
beskrivelse af opgaven. Alle er 
velkomne i arbejdsgruppen uden 
at det påvirker valget af 
kunstner. 
 
Arbejdsgruppe nedsættes 
senere 
 
Til Mailing listen når 
opgavebeskrivelser er på 
hjemmesiden. 
Facebook 3 dage før 

4 112 akuthjælper 

 

 

 

 

Nærpoliti 

Regionen har ikke planer om flere 
112 akuthjælpergrupper, men 
henviser i stedet til 
’Danmarkredderliv’. 
 
 
 
 
 
Henning orienterer 
 
 

Henning kontakter Steve 
Martinussen  i Bønsvig om 
interesse i dette plus  evt. 
opfølgning på 
hjertestarterkurser. 
Lise tjekker procedure for 
nuværende 
hjertestarterudbringere. 
 
Indgår i beretning til 
generalforsamling  
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5 Affaldsindsamling 31.3 Lise har de nødvendige aftaler på 
plads 
 
Derudover er der en ny mulighed for 
foreninger: sponsoreret 
affaldsopsamling gennem ’Hold 
Danmark Ren’ 
 

 
 
 
Lokalrådet bakker op, drøftes 
med foreningerne i skolens 
styregruppe 

6 Samarbejde med app ’Min 
Landsby’ 

Som ønsket kommer Jungshoved 
med i app’en på den måde, at 
app’en henviser direkte til 
jungshoved.net 

Vi følger op på brugen af app’en 
senere. 

7 Eventuelt Lis er på valg til bestyrelsen i LAG 
(Lokale Aktions Grupper)  
 
 
Kommunen indkalder projekter til 
udnyttelse af kystlinien 

Allan deltager i 
generalforsamlingen 18/3. 
Jørgen orienterer på facebook 
 
Jørgen undersøger 

 

Til Kalenderen 

Hvad Hvornår 

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 
Lokalrådsmøde på skolen Mandag 15. april kl 1-12 
Styregruppemøde Byfornyelse – på skolen Tirsdag 23. april kl 9-11 
Se også kalenderen på jungshoved.net  
  
 

Næste møde Referent næste møde Mødeleder næste møde 

Mandag 15. april kl.10.00 Lis Jørgen 

 

 


