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Referat af borgermøde om Byfornyelse 21/3 2019 kl.19.00-21.30 på Jungshoved skole 

# Dagsorden Referat Bilag 

1 Velkomst Næstformanden Jørgen Svendsen byder 
velkommen og takker for godt samarbejde i 
planlægningsfasen 

 

2 Om projektet Projektleder Signe Ulfeldt Nielsen 
introducerer projektets mål og delprojekter 

3 Om biodiversitet Naturvejleder Christina Kaaber-Bühler 
fortæller om begrebet biodiversitet, der er 
en bærende ide i hele projektet. 

Se Præsentationer på 

https://jungshoved.net/proje
kt-natur-og-
landskabsvaerdier-i-
byfornyelsen/  

4 Oplæg til 
arbejdsgrupper 

Planlægger Elsba Hardlei introducerer de 7 
arbejdsgrupper (5 delprojekter + 
tværgående emner biodiversitet og 
fotoregistrering). 

Arbejdsgruppe Indvielsesfest nedsættes 
senere 

 Se Opgavebeskrivelser på  

https://jungshoved.net/proje
kt-natur-og-
landskabsvaerdier-i-
byfornyelsen/  

5 Workshop Oplæg og ide-udveksling i de 5 delprojekter Se noter fra de 5 workshops 
på de følgende sider 

 

6 Opsamling og 
tidsplan 

Projektleder Signe Ulfeldt Nielsen 
gennemgår hovedtidsplan. 

Alle arbejdsgrupper melder tilbage til 
borgermødet 20. juni kl 19. 

Åbent hus dag på skolen 13. april kan 
bruges til at indhente yderligere ideer fra 
borgerne 

Tidsplan opdateres løbende 
på Jungshoved.net 
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Noter fra workshops Landsbyhave 

Rigmor fra Østmøn var en meget god inspirator. Hun er frivillig, men ikke uvillig til f.eks. at arrangere 

inspirationsbesøg på Museumsgården i Keldbylille, hvor man både kan se en gammel prydhave, og en mere 

vildtvoksende park. 

I tråd med temaet biodiversitet var der mest stemning for en mere vildtvoksende (og mindre plejekrævende) 

have. Som muligheder til inspiration blev nævnt: 

- skovhave (der vokser over tid) med en lysning i midten til ophold, 

- tingsted, der indbyder til at sætte sig sammen, 

- Læhegn/krat til at give lækroge, 

- Mur/dige til dyrelivet 

- Vand (på en måde, der ikke kræver for meget pasning) 

Vi talte en del om pasning, hvem vil være med i et havepasningslaug. Der var dog flere interesserede. 

Forslag om at bytte placering af landsbyhave og legeplads – bør overvejes sammen med Folkepladsgruppen, 

f.eks. ved at starte med et fælles møde. 

Kontaktperson i lokalrådet Torben Stade Nielsen, torbenstadenielsen@gmail.com  
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Noter fra workshop gavlmaleri/Købmandsgården 

Formål: At samle information om, hvor der er særligt ved halvøen Jungshoved og foreslå, hvad gavlmaleriet skal 

formidle. De spørgsmål der blev debatteret var: 

- Hvad er det særlige ved Jungshoved? 

- Hvad er i stolte af ved jeres landsby (kultur)? 

- Hvad er de gode udflugtsmål (turisme)? 

- Hvilke blomster og dyreliv er der på Jungshoved (natur)? 

Blandt deltagerne i workshoppen var der bred enighed om at gavlmalerierne skal være et blikfang, der får 

gennemrejsende til at stoppe op, blive nysgerrige og få lyst til at tage på opdagelse på halvøen.  

Gerne med små appetitvækkere (eksempelvis Thorvaldsens portræt som indgang til kirken). 

Deltagerne foreslog et kort over halvøen på den ene gavl og et digt/fortælling på den anden, skrevet af fx en 

lokal digter eller af H.C. Andersen, der engang ankom med båd til Jungshoved. Gavlmalerierne skal henvende sig 

til forskellige målgrupper. Deltagerne satte herefter post-its med historiske begivenheder, naturværdier, særlige 

personer og nutidige fortællinger på et stort kort over halvøen. Allan Capion fra lokalrådet tager kortet med til 

Åbent Hus d. 13. april for at få flere inputs til indhold på gavlmalerierne og gerne flere deltagere i 

arbejdsgruppen.  

Arbejdsgruppens idékatalog skal bruges til en bruttoliste over muligt indhold på gavlmalerierne, der skabes i 

samarbejde med en professionel kunstner i foråret 2020.  

Kontaktperson i lokalrådet Allan Capion, capion_a@yahoo.com  

 

Kort med ideer til emner 

 

Eksempel på gavlmaleri 
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Noter fra Arbejdsgruppen RUTER PÅ JUNGSHOVED 

Formål:  

At udvide Sjællandsleden med Jungshoved ved at knytte eksisterende ruter og stier på den regionale 

vandrerute i samarbejde med Jungshoved Lokalråds Tur- og Naturudvalg, samt udarbejde en turfolder 

til Jungshoved. 

Arbejdsgruppen har en ret bunden opgave. Vi kiggede på kort over muligheder for at koble 
eksisterende ruter til Berlin- København cykelruten, til vandreruten Sjællandsleden og talte om at lave 
ruter med udgangspunkt i Jungshoved By. 

Gruppen har aftalt det første arbejdsmøde på Jungshoved skoles biblioteket (til højre for 
hovedindgang): 

TIRSDAG D. 23.APRIL KL.19.00-21.00 

En deltager i gruppen har tilbudt at tegne alle nuværende beskrevne ruter ind på det store kort inden 
mødet. 

Andre interesserede er velkomne, tilmeld jer venligst til nedenstående kontaktperson. 

Alle beskrivelser af eksisterende ruter kan ses her: https://jungshoved.net/oplevelser/  se under 
vandreture. 

Forslag til dagsorden: 
 

• Ønskerute for kobling til Sjællandsleden 
 

• Ønskerute for kobling mellem Berlin-København cykelrute og panoramacykelruten 
”Eventyrlig idyl” (Panoramaruter er et landsdækkende projekt, der har lavet ”sløjfer” på 
Berlinruten for at få folk til at blive lidt længere) 
 

• Infoskab i Jungshoved By med ruter, der udgår fra byen? 
Der er pt infoskabe med ruter i Roneklint By, Bønsvig By, Stavreby, v. Jungshoved Kirke og i 
Stenstrup 
 

• Markere seværdige/besøgsværdige steder på kortet og lave beskrivelser herom. 
Udarbejde en folder med alle turmuligheder på Jungshoved- gående, på cykel, til hest …….. 
 

• Fakta om muligheder for koblinger til eksisterende ruter 
Efter ønskerne uden begrænsninger ønskes fakta om mulighederne, hvad skal der til?, hvordan 
”kommer man på”? Etc. 
 
Kontaktperson i lokalrådet: Lise Jacobsen , lisejacobsen1@gmail.com 
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Noter fra workshop om Folkeparken 

Workshoppen om folkeparken bag den gl. skole handlede overordnet om rammerne for 
delprojektet. Der blev talt om fodboldbanernes størrelse og hvad der fremadrettet er behov for 
af baneareal. Er der behov for en 11 mands bane, eller er det nok med en 8 mands? Der var 
enighed om, at det er et privilegium at have en fodboldbane i sådan en lille by som 
Jungshoved og at banen naturligt kunne ligge i forlængelse af klubhuset. Banen bliver i øvrigt 
brugt i rigeligt mål, når egnshuset lejes ud til større grupper. I samme forbindelse blev der talt 
om, at det ville være dejligt, hvis fodboldklubben ville være med i en dialog om tilblivelsen af 
parken. Fodboldklubben har nyligt søgt ny bevilling. 

I forhold til drift af banerne, blev der stillet spørgsmålstegn ved lysmasterne, om der 
fremadrettet er behov for disse, at en var ødelagt og at nogle andre aldrig er blevet taget i 
brug. Dette forhold undersøger Signe nærmere. 

I snakken om udformningen af parken, blev der kigget på og talt ud fra inspirationsreferencer 
af forskellige parkelementer.  
Der blev talt om hvordan en legeplads, kunne være mere end en legeplads, ved at være et 
særligt ikon for byen –en afspejling af noget andet fra egnen som fx transformertårnene eller et 
element fra H.C. Andersens parken.  
Der blev også talt om, hvordan man kunne placere naturelementer til aktivitet og leg langs stier 
og i lysninger og at en stor træstamme også sagtens kunne være sjov at lege på. En anden 
snak var idéen om det naturlige mødested, hvor der også var mulighed for siddeophold.  
Der var enighed om, at variationen kunne være en fordel i denne kommende park, da der 
naturligt er forskellige behov.  
Disse behov vil gruppen nu undersøge nærmere. 

 
Kontaktpersoner i Lokalrådet: 

Torben Stade Nielsen, torbenstadenielsen@gmail.com  

Valborg Schubert, vasc@mail.dk  
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Noter  fra workshop VEJFLORA og BIODIVERSITET 

 

Her er de ideer der kom frem i workshoppen om vejflora og biodiversitet: 

- Overvejelser om hvor det overhoved giver mest mening at lave en indsats. Udgangspunkt er Jungshoved 
by, men mulighed for at tænke kreativt, hvis der er gode argumenter 

- Det blev forslået at lave en kortlægning, af hvor/hvilke vejkanter der har potentiale i forhold til flora og 
faune (spørg evt. Kommunen der har lavet den slags før for at få inspiration) 

- Spørgsmål om ejerforhold; arbejdsgruppe må tale med lodsejere 
- Mulighed for at høste til lokal biogasanlæg??? 
- Firben – lave gode levesteder – mineraljord – sten 
- Kan det være langs de nye stier? 
- Fokus på fugle – kasser – krat – føde 
- Wow-effekten – de smukkeste steder på Jungshoved 
- Valg af træarter; seljerøn er der i forvejen, frugttræer (spørg Trafik, Park og Havne ang. Drift) 
- Stengærde  
- Flere søer 
- Forskønnelse foran Købmanden 
- Stærekasser/fuglekasser 

 

Kontaktperson i Lokalrådet: Henning Delf Nissen, grystenshus@ymail.com  
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Tværgående fotogruppe 

Fotogruppen vil hjælpe arbejdsgrupperne med at samle fotos med mere af Jungshoved før og efter, og også 
gerne selve forløbet af projektet. Der er også en dronefotograf i gruppen.  

Arbejdsgrupperne bedes selv være opmærksom på emner og motiver, og arbejdsgrupperne må selvfølgelig 
meget gerne selv fotografere. 

 

Kontaktperson i lokalrådet Allan Capion, capion_a@yahoo.com  

 


