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Referat af generalforsamling den 21/3 2018 kl.18.00-19.00 på Jungshoved skole 

Det godkendte referat offentliggøres på Jungshoved.net og Jungshoveds opslagstavler.  
Referatet sendes desuden pr mail til Vordingborg Kommune. 
 

# Dagsorden Referat Beslutning 

1 Velkomst Næstformand Jørgen B. Svendsen byder 
velkommen 

 

2 Valg af dirigent Bjarne H. Sørensen vælges og konstaterer 
at forsamlingen er rettidigt indkaldt og, at 
generalforsamlingen er beslutningsdygtig. 

Dagsorden godkendt 

3 Bestyrelsens 
beretning 

Næstformanden gennemgår beretningen 
fra bestyrelsen. 

De enkelte udvalg aflægger beretning om 
deres arbejder 

Beretningerne vedlægges som bilag. 

Beretning godkendt 

4 Regnskab og 
budget 

I kassererens fravær orienterer 
næstformanden kort om regnskabet, der 
viser en sund økonomi. Kassebeholdningen 
ved årsskiftet var 21.580 kr, hvilket 
bestyrelsen finder passende. 

Det kommunale tilskud er i 2019 fordoblet 
til 36.000 kr, hvilket giver mere luft til at 
gennemføre mindre projekter for egne 
penge. 

Regnskab og budget vedlægges som bilag. 

Orienteringen tages til 
efterretning 

5 Valg til 
bestyrelsen 

På valg er 3 bestyrelsesmedlemmer: 
 
Lis Jespersen (modtager genvalg), 

Jørgen B. Svendsen (modtager genvalg)  

Tina Åsberg (modtagergenvalg) 

Suppleanter på valg er:  
Valborg Schubert og Henning D. Nissen  
(modtager genvalg) 

Til bestyrelsen genvælges: 

Lis Jespersen 
Jørgen B. Svendsen og Tina 
Åsberg 

Som suppleanter genvælges: 

Henning Delf Nissen, 
Mislehøjvej 4 

Valborg Schubert, 
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# Dagsorden Referat Beslutning 

Jacob Engelmann (modtager ikke genvalg) Skovvangsvej 2 

Som ny suppleant vælges 

Kjeld Laursen 

Roneklintvej 17 

Samlet liste over bestyrelsen 
med kontaktdata vil blive 
oprettet på 
www.jungshoved.net 

6 Jungshoved LUP 
og handlingsplan 

Handlingsplanen er en del af vores LUP 
(=Lokal UdviklingsPlan). 
Lise Jacobsen gennemgår hovedpunkterne i 
handlingsplan for 2019 / 2020. 

Debatoplæg med nye aktiviteter vedlægges 
som bilag. 

 Den samlede LUP kan ses på: 
www.jungshoved.net 

  

 

Handlingsplanen og  
fremsatte forslag/ideer vil 
udgøre grundlaget for 
lokalrådets arbejde frem til 
næste generalforsamling.  

Efter behov kan initiativerne 
drøftes på borgermøder i 
løbet af året. 

 

7 Indkomne forslag Der er ikke indkommet forslag. Ingen 

8 Eventuelt  Tak til dirigenten for godstyring af 
dagsordenen, tak til deltagerne i 
generalforsamlingen 

Bemærk kommende 
aktiviteter, som kan ses på 
www.jungshoved.net 

 

Referent Dirigentens godkendelse 

Henning Delf Nissen Bjarne H. Sørensen 
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Bilag 1: Beretning til generalforsamlingen 2019 

Efter generalforsamlingen vil den godkendte beretning indgå i referat af generalforsamlingen, som  
offentliggøres på Jungshoved.net. 
 

Siden borgermødet/generalforsamlingen i marts 2018 er flg. at berette:  

Bestyrelsen har deltaget aktivt i debat om ny model for nærdemokrati (lokalråd mm) i Vordingborg 

Kommune. Vi arbejder for: 

- at bevare Jungshoved som lokalområde med direkte valg til lokalrådet, 

- at styrke samarbejdet med kommunen, gerne i form af et sekretariat for lokalrådene, 

- at udvide lokalrådets økonomiske råderum. 

Det fik vi god respons på ved dialogmødet med kommunens politikere, der ser Jungshoved som et 

velfungerende og meget aktivt lokalområde. 

Vi har igen i haft glæde af fondsmidler til Jungshoved, nemlig: 

- Støtte til uddybning af sejlrender fra kommunale og EU-puljer, 

- Byfornyelsesmidler til nyt projekt ”Natur- og landskabsværdier i Byfornyelsen”, som for alvor 

sættes i gang i dag og kommer til at fylde meget i 2019 og 2020. 

18 personer arbejder direkte med i Lokalråd og udvalg, og dertil kommer en stor indsats i bladets 

redaktion, skolens styregruppe, naturprojekter og alle foreningerne. Alligevel vil vi gerne have endnu 

flere med, så alle hjørner af Jungshoved er repræsenteret, og vi kan holde aktivitetsniveauet oppe. 

LUP-udvalget, Jørgen B Svendsen, Lise Jacobsen, Frederikke Rasmussen 

Udvalget der står for at opdatere den lokale udviklingsplan, har haft fornøjelsen af at sætte hak ved 

tæt på 100 afsluttede aktiviteter siden sidste generalforsamling, så det er ikke tom snak når folk siger 

at der altid sker noget på Jungshoved. På generalforsamlingen fremlægges oplæg til ca. 75 nye 

aktiviteter, store som små.  

Det kommunale tilskud til Lokalrådet er i 2019 fordoblet til 36.000 kr., det er en god hjælp fordi vi så 

kan bruge mindre tid på at lede efter penge og mere tid på det sjove. 

Hertil kommer så alt det, der gerne skulle ske i byfornyelsesprojektet.  

Har vi så kræfter til det hele? Det er først og fremmest op til de frivillige kræfter, men hvis alle på 

Jungshoved gør bare 1 ting de brænder for, så kommer vi langt. 
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Borgernært politi, Henning Delf Nissen 

Sydsjællands og Lolland-Falsters politi har bedt Lokalrådet udpege en lokal kontaktperson som led i det 

landsdækkende initiativ Borgernært Politi. 

Initiativet er et forsøg på at modernisere opgaverne, den tidligere landbetjent der kendte lokalområdet 

og beboerne, udførte. 

Som lokalbetjenten udtrykte det på orienteringsmødet: det vi ved, kan vi reagere på, men får vi ingen 

oplysninger, ved vi ikke, hvad vi skal kigge efter, når vi er i området. 

Lokalrådet har derfor udpeget Henning Delf Nissen som kontaktperson til lokalpolitiet i Vordingborg.  

Lokalrådet besluttede desuden at kontakte samtlige foreninger på halvøen for at orientere om 

initiativet og opfordre medlemmerne til at benytte lokalrådets kontakt til politiet. Skrivelse med 

opfordringen er fremsendt til foreningerne i løbet af februar måned. 

Lokalpolitiet vil være til stede ved åbent hus arrangementet på skolen d. 13. april, hvor man kan høre 

mere om Borgernært Politi. 

 

Miljøudvalget, Allan Capion, Lis Jespersen, Jørgen Hein, Peder Andersen, Ninna Nygaard, Sisse Siggaard 

Jensen 

Miljøudvalget har haft møder, der afspejlede de synspunkter der er omkring miljøet fra forskellige 

sider. Møderne har altid været holdt med en god tone og respekt for andres holdning. 

I forbindelse med lokalplan for Lynggården vil miljøudvalget søge at få klarhed over alle 

aspekter/holdninger, så den kommende høring kan bygge på facts og ikke subjektive holdninger hos 

enkeltpersoner. 

 

Tur- og naturudvalg, Bent Pedersen, Marianne Pedersen, Torben Stade Nielsen, Tina Åsberg og Lise 

Jacobsen: 

Udvalget arbejder med flere områder bl.a. naturpleje, udarbejdelse og vedligeholdelse af vandre- og 

cykelruter og formidling. 

Allerførst glæder det udvalget meget, at vores appel til politikerne vedrørende genopførelse af det det 

nedbrændte fyr har givet positivt resultat. Fyret var et vigtigt vartegn og formidlingssted for 

Jungshoved. 

Til Naturområde Sydgården i Roneklint er nedsat en arbejdsgruppe til at vedligeholdelse og opsyn. 

Gruppen fik i sommer ordnet alle stier for udhængende grene og hurtigt voksende ukrudt, alle stolper 
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med skilte blev malet, multtoilettets dør blev forbedret mm. Løbende efterses stier, shelterplads og 

multtoilet og erfaringen til dato har været meget positiv. Der har været mange brugere, og alle 

efterlader faciliteterne i pæn stand. Naturgenopretningen med de mange søer har øget bestanden af 

løvfrøer, således at der i 2018 var løvfrøer i alle søer. Det bliver spændende om også markfirben og 

flagermus også er flyttet ind. Tak til arbejdsgruppen for jeres indsats. 

Udvalget har siden efterår 2017 arbejdet på projekt ”frugtlund” med div. faciliteter på den gamle 

boldbane i Jungshoved By. Det har været bremsende for projektet, at det har været umuligt at få svar 

fra Vordingborg Kommunen vedrørende muligheden for at omdanne boldbanen, og vi glæder os nu 

over, at dette projekt er blevet en del af ”Projekt natur og landskabsværdier i byfornyelsen”, som 

starter lige efter generalforsamlingen i dag. 

Udvalget har udarbejdet to nye ruter, én i Tjørnehoved Skov og én i Rævsvænge og Næbskoven. 

Turbeskrivelserne ligger på hjemmesiden sammen med alle de andre ruter- se under turist- oplevelser-

vandreture. Desuden er de fem små infoskabe blevet vedligeholdt og flittigt fyldt op med foldere. 

Udvalget har arrangeret en lang række ture med guider i 2018-19: 

Løvfrøtur i maj, 5 km lange traveture hver måned i efterår, vinter og forår, cykeltur Jungshoved Rundt i 

juni, børnefamilietur på Sydgården i juni, travetur Jungshoved Rundt i august m.fl. Vi glæder os over 

rigtig god tilslutning til alle ture. 

Udvalget har et godt samarbejde med naturvejleder Christina Kaaber- Bühler, Vordingborg Kommune 

om bl.a. guidede ture i kommende sæson. 

Senest er vi blevet en del af sundhedsforvaltningens projekt Naturmotion, som tilbyder korte ture på 

max. 2 km. Og her medvirker vi med 3 guidede ture i maj og september.  

Udvalget har et godt samarbejde med Menighedsrådet og andre foreninger på halvøen samt 

postbåden Røret. På gensyn til mange flere ture i 2019- se i bladet og i kalenderen på hjemmesiden. 

Alle er velkomne på alle ture.  

Tak for opbakning og hjælp. 

 

Trafik- og transportudvalget Allan Capion, Jørgen B Svendsen, Henning Delf Nissen 

Udvalget havde i 2018 en god dialog med kommunens vejafdeling om mere tryghed i trafikken. Vi fik 

bl.a. dokumenteret at mange bilister kører for hurtigt i landsbyerne, og vi endte med at indsende en ret 

lang ønskeliste til den kommende trafiksikkerhedsplan. Derefter er dialogen gået lidt i stå, men på 

dialogmødet var der god vilje til at tage den op igen.  

Vi mener det er vigtigt at der ikke pludselig kommer nogle tekniske løsninger, der ikke passer ind i det 

lokale liv.  

Delebussen Frøen kører rigtig godt, takket være en trofast gruppe af knap 20 Frøpassere, der står for 

de daglige indkøbsture til Præstø og omegn. Vi er meget taknemmelige for denne store frivillige indsats 

og glæder os over at der er kommet nye til i løbet af året. Det skyldes nok at Frøen viser sig at være 

mere end et transportmiddel, det er også en god oplevelse. Man bliver simpelthen glad af at køre Frø J. 
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De faste ture løber nu tit over 300 enkeltture om måneden, og derudover lånes Frøen mere og mere 

ud til privat samkørsel, der kan være alt fra svømmeture over museumsbesøg til vinsmagning. Samtidig 

aflaster vi Flextur så meget, at Frøen alt i alt ikke koster kommunen noget. Og derfor har kommunen 

også accepteret at gebyret sættes ned til 5 kr. pr enkelttur, og 2 kr/km hvis man selv låner Frøen.  

Dels belægningen på indkøbsturene, dels direkte udlån af Frøen vil vise om denne lave pris også kan 

holdes i fremtiden, hvad vi selvfølgelig forventer. 

Udvalget vedrørende turisme og bosætning, Allan Capion, Frederikke Rasmussen, Henning Delf 

Nissen, Lise Jacobsen: 

Udvalget har især beskæftiget sig med velkomst af nye beboere. Via et samarbejde med 

ejendomsmæglere og boligside på nettet, har vi været i stand til at finde frem til de fleste nye beboere 

på halvøen, som har få en velkomstside i postkassen og har været inviteret til velkomstmøde. Vi 

inviterede til det første velkomstmøde i april, men på grund af ringe tilslutning blev mødet udsat til 

august og denne gang med flot fremmøde og tilfredse deltagere, som fik orientering om halvøen, 

lokalrådet, skolen m.m. samt en rundtur med Frøen. Disse velkomstmøder gentager vi gerne. 

Udvalget har revideret velkomstsiden og lokalrådets folder.  

En del af aktiviteterne under dette udvalg er flyttet til tur- og naturudvalget af praktiske grunde f.eks. 

cykelturen i juni og formidling. 

Henning Delf Nissen stod for promovering af halvøen i forbindelse med Cykelløbet PostNord Danmark 

rundt, som kom omkring vores smukke halvø. Tak til Henning og andre frivillige for et stort arbejde. 

Henning Delf Nissen er tiltrådt udvalget pr. 1.3.2019. 

Jungshoveds Børn 

I gruppen er vi ved at have opbygget en god række af faste arrangementer gennem året. Først på året 

fejrer vi fastelavn på skolen. Her har der hver gang været ca. 80 deltagere.  

Skærtorsdag arrangerer menighedsrådet påskehygge i rejsestalden, hvor vi bl.a. klipper gækkebreve, 

hører bibelhistorier og triller påskeæg.  

September-turen til Nyord blev i år en tur med Frøen i stedet for Røret, for at få logistikken til at gå op. 

En rigtig hyggelig tur med levende musik undervejs og afslutnings-is i Noorbohandelen.  

Julehygge i rejsestalden sammen med meninghedsrådet er også blevet en fast tradition, hvor vi hører 

juleevangeliet, laver dekorationer og spiser æbleskiver. 

Det var også med stor glæde at vi sidste år fik genoptaget traditionen med en juletræsfest. Et rigtig flot 

arrangement med stor opbakning fra mange familier og bedsteforældre. Festen blev afholdt på skolen, 

hvilket bl.a. gav mulighed for et meget populært jule-krea-værksted. 
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Ud over de faste arrangementer, som vi kan mærke at børnene sætter stor pris på og taler meget om, 

har vi flere gange haft mødtes til små gå- og madpakketure. Bl.a. ved shelteren ved Sydgården, hvor 

der hver gang er så meget spændende at opleve. 

Blomsternes Halvø-udvalg, Lise Jacobsen: 

Lise Jacobsen har overtaget projekt Blomsternes halvø efter Jette Ramshøj, som desværre ikke længere 

havde overskud hertil. Jette har dog virket som uvildig dommer i 2018. I juni modtog vi for sidste gang 

100 planter fra Vordingborg Kommune, som blev fordelt blandt frivillige blomsterpassere rundt 

omkring på halvøen. Trods en meget tør sommer medvirkede blomsterkummerne til forskønnelse på 

halvøen til glæde for lokale og turister. Tusind tak til de medvirkende. Fremover står lokalrådet selv for 

udgiften, som forhåbentlig kan dækkes af det forhøjede tilskud, lokalrådene modtager fra 2019. Når 

plantetiden nærmer sig kommer der opslag og mails herom. 

Kontaktperson til bladet Jungshoved, Lise Jacobsen: 

Bladet Jungshoved udkommer 4 gange årligt, der er altid mange lokale skribenter, hvilket bladets 

redaktion er meget taknemmelig for. Redaktionen er blevet udvidet med endnu et medlem, Henrik 

Hansen, som fremover står for bladets opsætning. Takket være Jungshoved Pensionistforening, der 

uddeler bladet, tilskud fra Jungshoved Menighedsråd, Jungshoved Lokalråd og Egnshuset Jungshoved 

skole samt mange private donatorer har bladet en sund økonomi. Stor tak til alle de frivillige kræfter. 

Hjemmesideredaktionen Jørgen B Svendsen, Carsten Wang Jørgensen, Bent Pedersen, Lise Jacobsen 

Redaktionen har fundet en arbejdsdeling, hvor vi nogenlunde kan følge med nyheder og begivenheder, 

så vi blandt andet har en opdateret kalender for halvøen.  

Flere og flere klikker ind på jungshoved.net. Men vi kunne godt ønske os at flere også benyttede 

muligheden for at få sin egen underside på jungshoved.net. Foreninger og landsbyer kan få en side, 

hvor de præsenterer sig selv, og virksomheder kan få et visitkort lagt ind, så det er nemt at finde en 

lokal leverandør.  

Kommunen har tilbudt os at være med i en meget enkel app, der hedder Min Landsby. Vi har besluttet 

at vi ikke vil opdatere information mere end et sted, så vi kommer nu med i app’en på den måde at den 

automatisk linker videre til vores hjemmeside (Nyheder, Kalender, Kort og Frøen). 

Kontaktperson Egnshuset Jungshoved skole, Lise Jacobsen: 

Skolen kan fortælle om endnu et godt år med mange faste brugere, nye hold i skolen, stor tilslutning til 

foredrag, sangaftener, spiseklub, højtidsfester mm, god udlejning og sund økonomi. Skolen er det 

samlende sted for halvøen, her er plads til borgermøder, møder i udvalg, bestyrelser, arbejdsgrupper 

mm. som alle arbejder med udvikling af området. 
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Gymnastiksalen fik skiftet vinduer i østlige side i marts-april og det kan mærkes. Nye vinduer til øst- og 

vestlokalet er bestilt og bliver sat i april. Andre vedligeholdelsesopgaver løses løbende f.eks. 

malerarbejde og udskiftning af vandrør i kælderen, som ikke kunne klare flere klude og spændbånd! 

Der bliver løbende udskiftet inventar, i år er der bl.a. indkøbt nye kontorstole til vestlokalet og to nye 

komfurer til køkkenet. Næste projekt er maling af gymnastiksalen. Der er arbejdsdag i skolen d. 10.april 

kl.9.00-14.00 med oprydning, rengøring og mindre reparationsopgaver. 

Skolen har mange frivillige, som står for vedligeholdelse, nyindkøb, rengøring, administration mm. 

Uden alle disse kræfter gik det ikke og stor tak til de mange. 
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Bilag 2: Regnskabsresume til beretning 

Dato Tekst Formål Indtægt Udgift Saldo 

01-01 Overført       22.616,03 

19-01 Vordingborg Kommune Mellemregning 2.597,74 0,00 25.213,77 

23-01 VK til Delebussen Mellemregning 0,00 2.597,74 22.616,03 

29-01 Lise/udlæg/skiltmax Kommunikation 0,00 150,00 22.466,03 

31-01 Opsamlet gebyr Administration 0,00 20,00 22.446,03 

31-01 Ovf.gebyr Net Administration 0,00 3,00 22.443,03 

06-03 Vordingborg Kommune Tilskud 18.000,00 0,00 40.443,03 

08-03 BespisningBorgermøde Møder 0,00 3.196,00 37.247,03 

12-03 Bladet Jungshoved Kommunikation 0,00 10.000,00 27.247,03 

13-03 LisUdlægBestyrelsmød Møder 0,00 310,15 26.936,88 

26-03 Lis/udlæg/Dialogmøde Møder 0,00 486,90 26.449,98 

26-03 Lis/Miljøforedrag Møder 0,00 1.500,00 24.949,98 

28-03 Ovf.gebyr Net Administration 0,00 15,00 24.934,98 

25-04 Jørgen/udlæg/tænger Projektstøtte 0,00 326,50 24.608,48 

30-04 Ovf.gebyr Net Administration 0,00 3,00 24.605,48 

13-06 Lise/Naturprojekt Projektstøtte 0,00 448,95 24.156,53 

13-06 Lise/udlæg/cykeltur Projektstøtte 0,00 238,70 23.917,83 

29-06 Ovf.gebyr Net Administration 0,00 6,00 23.911,83 

13-07 Lise/Naturprojekt Projektstøtte 0,00 1.001,70 22.910,13 

31-07 Ovf.gebyr Net Administration 0,00 3,00 22.907,13 

05-09 Overskud Borgermøde Møder 117,00 0,00 23.024,13 

01-10 Lise/velkomstmøde Møder 0,00 128,05 22.896,08 

09-10 Jørgen/Mødeforplej. Møder 0,00 492,00 22.404,08 

31-10 Ovf.gebyr Net Administration 0,00 6,00 22.398,08 

01-11 Allan/Miljøudvalg Møder 0,00 100,50 22.297,58 

01-11 Lis/lokalrådsmøde Møder 0,00 383,40 21.914,18 

09-11 Frivilligcenter/kurs Projektstøtte 0,00 200,00 21.714,18 

30-11 Ovf.gebyr Net Administration 0,00 9,00 21.705,18 

28-12 Opsamlet gebyr Administration 0,00 125,00 21.580,18 

      

  Formål Ind Ud Nettoudgift 

  Mellemregning 2.597,74 2.597,74 0,00 

  Tilskud 18.000,00 0,00 -18.000,00 

  Administration 0,00 190,00 190,00 

  Kommunikation 0,00 10.150,00 10.150,00 

  Møder 117,00 6.597,00 6.480,00 

  Projektstøtte 0,00 2.215,85 2.215,85 

  I alt     1.035,85 
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Bilag 3 Budget for 2019  

 

Art 
 

Indtægter Udgifter 

Kommunalt tilskud  
18.000 kr. 

 

Ekstraordinært tilskud 2019-20  
18.000 kr. 

 
 

Kommunikation- Bladet Jungshoved, 
hjemmeside, opslag mv. 

  
11.000 kr. 

Administration, kurser, Landsbyforum, 
foredrag mv. 

  
2.000 kr. 

Afholdelse af borgermøder, 
affaldsindsamling, velkomstmøder mv. 

  
5.000 kr. 

Mindre projekter og vedligeholdelse af 
allerede afsluttede projekter 

  
18.000 kr. 

 
I alt  

 
36.000 kr. 

 
36.000 kr. 
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Bilag 4 OPLÆG TIL NYE MILEPÆLE 2019-20 I JUNGSHOVEDS HANDLINGSPLAN  

(Den samlede handlingsplan med nye og gamle milepæle findes på jungshoved.net) 

Udvalg Initiativ/projekt  Oplæg til Milepæle 2019 Oplæg til Milepæle 2020 

Bestyrelsen    

 Præge lokal 

politik og planer  

Valgmøde i forbindelse med 

kommende folketingsvalg. 

 

 

 LAG-projekter Søge repræsentation i LAG 2019  

 Fundraising Fundraising – søge yderligere viden 
om muligheder for medfinansiering 
af projekter i 2019 

 

 Borgernært Politi Kontaktperson til lokalpoliti 

 

Information ved Åbent Hus 

 

 Tilstræbe 

deltagelse fra alle 

områder på 

halvøen 

Repræsentation fra alle områder på 

Jungshoved i lokalrådet 

I såvel udvalg som 

lokalrådsmedlemmer 

Repræsentation fra alle 

områder på Jungshoved i 

lokalrådet 

Byfornyelse og  

forskønnelse af 

halvøen 

Jungshoved 

Udnytte puljen til 

områdefornyelse 

Gennemføre: 

”Natur- og landskabsværdier i 
byfornyelsen”, som er udarbejdet i 
samarbejde mellem Vordingborg 
Kommune og lokalråd 
 
Fortsat info/dialog om pulje til 
landsbyforskønnelse 2019 

Afslutte: 

”Natur- og landskabsværdier i 

byfornyelsen” 

Fortsat info/dialog om pulje til 
landsbyforskønnelse 2020 
 

Lokalrådsudval

g 

   

Lokalrådets 

udvalg 

vedrørende 

miljøet på 

Jungshoved 

(2.b Rent miljø)  

Dialog med 

Lynggården 

Lokalplan Lynggården 

Biogasanlæg m.m. 

Dialogen fortsætter 
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Udvalg Initiativ/projekt  Oplæg til Milepæle 2019 Oplæg til Milepæle 2020 

Forbedring af 

vandmiljø  

Opfølgning på vandkvalitets-

målinger. 

Flere målinger i Bøgestrømmen  

Plan for spildevandsrensning 

 

Affalds-

indsamling 

Affaldsindsamling 31.3.2019 Affaldsindsamling 2020 

Giftfri 

kommunale 

arealer 

  

Giftfrie private 

haver 

Flere giftfrie haver på Jungshoved. 

 

 

Biosfæreområde Dialog biosfære og dark sky i 

forbindelse med 

byfornyelsesprojekt. 

 

Miljøpris Uddele Miljøpris 2019 Uddele miljøpris 2020 

Bevar gamle 

vejpopler 

Vejpoplerne stynet.  

Spildevandsrensn

ing i alle 

landsbyer og det 

åbne land på 

Jungshoved 

(2.b Rent miljø) 

Dialog med VK ´s miljøudvalg 

vedrørende bl.a. involvering af 

borgere, finansieringsmuligheder, 

alternativer til kloakering 

 

Lokalrådets 

udvalg 

vedrørende 

miljøet på 

Jungshoved 

Affaldssortering i 

sommerhusområ

der 

Grøn 

papircontainer  
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Udvalg Initiativ/projekt  Oplæg til Milepæle 2019 Oplæg til Milepæle 2020 

Tur- og 

Naturudvalget 

 

 

Flere 

vandreture/ruter 

Flere guidede 

temature 

 

(2.a 

Tilgængelighed til 

og viden om 

natur) 

 

Samarbejde med naturvejledere i 

Vordingborg Kommune 

Arrangere traveture ad allerede 

etablerede vandreruter 

Arrangere ”Vandrefestivalstur” 

17.august 2019 

Lave infotavle for nye ruter. 

Integrere Sjællandsleden i turene 

på Jungshoved, en del af projekt 

”Natur- og landskabsværdier i 

byfornyelsen” 

Arrangere traveture ad allerede 

etablerede vandreruter 

Arrangere ”Vandrefestivalstur” 

August 2020 

 

Undersøge/etablere 

vandremuligheder langs kysten 

til Kalvehave – også ifm 

Røret/Frøen 

Flere 

vandreture/ruter 

Flere guidede 

temature 

 

(2.a 

Tilgængelighed til 

og viden om 

natur) 

Samarbejde med ”Rørets Venner” 

og Nyord lokalhistoriske forening 

og ”Frøen” om sejlads med ”Røret”. 

Medvirke med ture under ”Projekt 

Naturmotion” 

 Tur- og 

Naturudvalget 

 

Cykelarrangemen

t 

(1.a Samlingspkt., 

 1.b Formidle) 

Planlægning, annoncering og 

gennemførelse af cykeltur på 

Jungshoved 2.juni  

2019 

Planlægning, annoncering og 

gennemførelse af cykeltur på 

Jungshoved juni 2020 

Transport- og 

trafikudvalget 

 

Tryghed i 

trafikken 

(1.d Grundl. 

service) 

Opfølgning på ønsker til: 
Trafiksikkerhedsplan 
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Udvalg Initiativ/projekt  Oplæg til Milepæle 2019 Oplæg til Milepæle 2020 

Delebussen 

”Frøen” 

(1.d Grundl. 

service) 

Kørsel til Åbent hus i Jungshoved 

skole 13.4.2019 

Servicebus på cykelturen 

Jungshoved Rundt d.2.6.2019  

Servicebus på traveturen 

Jungshoved Rundt d.17.8.2019 

Flere vaskemuligheder af Frøen i 
2019 
 
Gebyrnedsættelse  

 

Styrke 

samarbejde  

(1.b Formidle 

vision og 

kvaliteter) 

Fortsat samarbejde med Kirken og 

postbåden Røret 

Medvirke til gennemførelse af: 

”Natur- og landskabsværdier i 

byfornyelsen” 

Arbejde på at skaffe finansiering til 

udvikling af havnene ved at støtte 

arbejdsgruppen bestående af 

medlemmer fra Stavreby Havn og 

Kirkehavnen 

 

Udvikling og brug 

af de kommunale 

grønne områder  

(2.d Udvikle 

grønne områder) 

Projekt frugtlund, shelterplads, 

legeplads indgår i projektet: 

”Natur- og landskabsværdier i 

byfornyelsen”  

Dialog med grundejerforeninger 

ang. shelterplads 

Arbejde for bedre muligheder for 

havbad 

 

Turisme- og 

bosætnings-

udvalget 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opslagsskab i 

Lundegård 

(1.b Formidle) 

Opsætning af skab med glaslåger til 

opslag 
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Styrke turistinfo 

(1.b Formidle) 

Skråtstillet 

infotavle ved 

indkørselsveje til 

Jungshoved om 

bl.a. 

Panoramaruten 

og vandreruter 

(1.b Formidle) 

Turistinfotavler på skolens gavl eller 

i infoskab, evt. gavlmaleri på 

Købmandsgårdens gavl som en del 

af projekt ”Natur- og 

landskabsværdier i byfornyelsen” 

Opsætning af infotavle- lille 

udgave, målrettet cyklister og 

vandrere 

Udvikle Jungshoveds  

turistsider på www 

TV/pressedækning af 

Røret/Frøen ture. 

Turistfolder om Frøen 

Netværk for 

overnatningssted

er, samarbejde.  

 Invitere til netværksmøde for 

overnatningssteder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Turisme- og 

bosætnings-

udvalget 

 

 

Velkomst til nye 

beboere 

Styrke 

bosætningsinitiati

ver i 

overensstemmels

e med VK´s 

bosætningsstrate

gier 

(1.Tiltrække 

beboere…) 

Velkomstmøde på Jungshoved 
skole i 2019 
 
Blomst og Velkomstsiden 
”Velkommen til Jungshoved” 
gives til nye beboere 
 
Lokalrådet sørger for at invitere 
nye med til arr. og informerer på 
hjemmesiden og maillisten 
 
Planlægning af Kulturdag 2020 
 

Nye aktiviteter målrettet en 
yngre aldersgruppe  
 
Kulturdag 2020 
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Udvalg Initiativ/projekt  Oplæg til Milepæle 2019 Oplæg til Milepæle 2020 

Mål: 

At skabe et 

fællesskab for 

børnefamilier 

(1.a Samlingspkt.) 

Arrangementer hver anden måned 

Fastelavn i skolen  

Fællesspisninger 

Skovture 

Påskearrangement 

Julearrangement 

Juletræsfest 

Planlægning sæson 2020 

Opdatering på facebookgruppen 

 Jungshoveds 

børn-udvalget 

 

 

Legeplads 

(1.a Samlingspkt.) 

Legeplads er en del af projekt 

”Natur- og landskabsværdier i 

byfornyelsen” 

 

Blomsternes 

halvø-udvalget 

 

 

Blomsterplantnin

g 

(2.d Udvikle 

grønne områder) 

Planlægning 2019 

Konkurrence 2019 

Samarbejde med projekt ”Natur- og 

landskabsværdier i byfornyelsen” 

Blomstrende halvø 

Erhvervs-

udvalget 

 

Erhvervsnetværk 

(2.c Fremme 

virksomheder) 

Netværksmøder  

Opstart af erhvervsudvalget 

Flere input til hjemmesiden. 
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Udvalg Initiativ/projekt  Oplæg til Milepæle 2019 Oplæg til Milepæle 2020 

Arbejdsgrupper 

under 

lokalrådet: 

   

Hjemmeside- 

redaktion 

 

Ny hjemmeside 

(1.a Samlingspkt., 

 1.b Formidle) 

Flere foreninger på hjemmesiden 

Flere virksomheder på 

hjemmesiden 

Undersøge samarbejdsmuligheder 

med app “Min Landsby”  

Drift og løbende opdatering af 

hjemmesiden 

 

Transformator-

tårne-

arbejdsgruppe 

 

Etablering af 

tårnene 

(1.b Formidle) 

Vedligeholdelse 

Nye kunstnere 2019 

Arrangement v. fernisering.  

Indrette tårnet i Lundegård til 

turist-infosted. 

Turistbeskrivelse 

 

Stavreby 

gadekær-

arbejdsgruppe 

 

Forskønnelse af 

gadekær og 

nedsættelse af 

Arbejdsgruppe 

(2.d Udvikle 

grønne områder) 

Fællesarrangementer 

Vedligeholdelse 

Udvikling af området 

 

”Naturprojekt 

Roneklint”-

arbejdsgruppe 

Tilgængelighed til 

og viden om 

Bøndernes 

Egehoved og 

Sydgårdens 

arealer 

(2.a 

Tilgængelighed 

og viden om 

natur) 

Arbejdsdage v. arbejdsgruppen. 

Arrangere ture i området 

Arbejdsdage v. arbejdsgruppen. 

Arrangere ture i området 
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Udvalg Initiativ/projekt  Oplæg til Milepæle 2019 Oplæg til Milepæle 2020 

Jungshoved - et sving ud i naturen 

 

 

Andre projekter Støtte Den 

Danske 

Naturfond- 

projekterne i 

Ræveholms mose 

og 

Roneklint   

Støtte nyt 

naturgenopretnin

gsprojekt ved 

Ambækken vedr. 

brakvandsfisk 

Formidlingsture 

Udvikling af projektet 

 

Formidlingsture 

Udvikling af projektet 

 

Andre organer    

Styregruppen for 

Egnshuset 

Jungshoved Skole 

Forbedre 

klimaskærm  

Vedligeholdelse 

af det indv. af 

bygningen og af 

inventar 

(1.a Samlingspkt.) 

Vedligeholdelse ude og inde i flg. 

vedligeholdelsesplan 

 

Arbejdsdag d.10.4 og efterår 2019 

 

Grøn omstilling- nyt varmesystem 

 

Vedligeholdelse ude og inde i 

flg. vedligeholdelsesplan 

 


