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4. februar 2019 kl. 14-16.30 
 

DAGDORDEN 

 

Deltagere: Jørgen B Svendsen, Mads Lynge Lauersen, Torben Stade, Henning Delf Nissen, Torben Svane, 

Valborg Schubert, Lise Jacobsen, Signe Ulfeldt, Elsba Hardlei 
 
Ordstyrer: Torben Svane 
Referent: Elsba Hardlei 

 

1. Opstart af styregruppe 
Formand: Planchef Anja Valhøj (Afdeling for Plan og By) 

Projektleder: Arkitekt og planlægger Signe Ulfeldt Nielsen (Afdeling for Plan og By) 

Købmanden: Mads Lauersen 

Repræsentanter fra lokalrådet: Henning Delf Nissen og Jørgen B Svendsen 

Repræsentant fra Egnshuset: Torben Stade (formand og nabo til Egnshuset) 

 

2. Projektrammer: Projekt og budget 
 

Signe præsenterede budgettet samt projektet. I den forbindelse var der diskussion om brugsret til 

boldbanerne samt om idrætsforeningen stadig eksisterende. Dette forhold skal undersøges snarest muligt. 

 

Mads gjorde opmærksom på, at landsbyhaven ikke skal blive et sted, der sidder øldrikkere. 13.000 tanker 

ved købmanden om året, 10.000 kommer ind i brugsen og er stigende. Forventeligt dobles antallet af 

besøgende i løbet af 2019. Mads bakker op om gavlmaleri på brugsen. Der er udfordringer med 

asfalteringen og Mads ønsker, at vi undersøger, om det er muligt at få repareret asfalten. Det undersøges, 

om nogle af midlerne til landsbyhaven kan bruges på at asfaltere ved brugsen.  

 

Jørgen gjorde opmærksom på, at inklusion af den brede befolkning prioriteres nu.  

 

Lise gjorde opmærksom på, at der kan laves afkortningsveje til Sjællandsleden og at der mangler et skab til 

kort med vandreruter i Jungshoved by. Der var spørgsmål til finansiering af ruten, så der fokuseres på at 

sættes skilte op, der synliggør de stier og ruter, der allerede er etableret. Jørgen gjorde opmærksom på det 

store lokale ønske om at få flere stier, der ikke ligger på landevejen. Dette projekt har ikke budget til det, 

men det undersøges løbende, om der er andre puljer, der vil kunne betale for etablering af flere stier. 

 

Jørgen spurgte ind til finansieringen og projektejerskabet for biosfæreindsatsen, hvilket Signe forklarede 

hører under den kommunale opgave. Han spurgte endvidere ind til indvielsesfesten, som kommer til at 

kræve en indsats. Den opgave skal huskes!  

 

Lise fortalte, at der hvert femte år i september, er et stort kulturarrangement – næste gang er i 2020. Dette 

arbejde skal koordineres med byfornyelsesfesten. Det blev diskuteret, om indvielsen skulle vente til 

september. Det syntes ikke at give god mening, men det blev besluttet at en endelig beslutning om dette, 

ville gøres på næste styregruppemøde.  

 

Angående arbejdsgrupperne: Der vælges en fra hver gruppe, der ’uddannes’ i biodiversiteten, så det bliver 

et tværgående tema for alle gruppers arbejde.  



 

Der var opbakning til fotogruppen, der tager billeder af processen undervejs. Det blev nævnt, at der er en 

lokal dronepilot, der evt. kunne gøres brug af. 

 

Min Landsby: Der er en generel bekymring omkring om app’en vil blive brugt nok. Hjemmesideudvalget 

drøfter sagen videre og vender tilbage med en beslutning inden borgermødet.  

 

3. Forventningsafstemning og rollefordeling 
 

Lise pointerede, at arbejdet i grupperne skal bygge videre på de lokale behov og ønsker – ikke de ønsker, 

der er hos fx borgere i Præstø. Jørgen gjorde opmærksom på, at styregruppen skal være klar på ”kill your 

darlings”. Rammerne for projektet skal præsenteres meget tydeligt på borgermødet.  

 

Vi er ligeværdige partnere. Anja er formand og Signe er sekretær, som kan uddelegere referentopgaven. 

Signe gør opmærksom, at det dog er Kommunens ansvar, at projektet lever op til kontrakten med 

Styrelsen. 

 

4. Udarbejdelse af overordnet projektplan tilrettelagt efter årstiderne 
 

Signe præsenterede tids- og mødeplansforslag (se bilag).  

 

Der skal laves et præcist kommissorium for hver arbejdsgruppes leverance. Det skal vi have klar til 

borgermødet. 

 

5. Mødeplan (styregruppe-, arbejdsgruppe- og borgermøder) 
 

Styregruppemøde: 22. februar kl. 10-12 

- Borgermøde 

- App 

- Sportsbaner 

 

Borgermøde: 21. marts i Egnshuset (gymnastiksalen) 

 

Styregruppe: 23. april kl. 9-11 i Egnshuset 

 

Borgermøde: 20. juni kl. 19-21.30 i Egnshuset (gymnastiksalen) 

 

Borgermøde: 12. september kl. 19-21.30 i Egnshuset 

 

Styregruppe: 20. september kl. 9 i Egnshuset 

 

Borgermøde: 18. november kl. 19-21.30 i gymnastiksalen 

 

Styregruppemøde: 6. december kl. 9 i Egnshuset 

 

Styregruppemøde: Afventer 

 

6. Opstart af afdækning af initiativer og ressourcepersoner i sognet 
 



Lokalrådet udarbejder en liste af ressourcepersoner og initiativer. Signe og Elsba sender et udkast til 

kommissorium for arbejdsgrupper hurtigst muligt.  

 

7. Model for organisering af kommunikation med de politiske udvalg 
Signe og Elsba sørger herfor.  

 

8. Model for løbende kommunikation af projektet (Jungshoved.net, subsite på kommunens hjemmeside, 
Min landsby app?), samt kontakt til pressen 
 

Lokalrådet ønsker primært at bruge hjemmesiden. Signe laver et subsite om projektet. Ved henvendelser 

fra presse, henvises til Signe.  

 

9. Kommende borgermøde d. 21.marts –dagsorden/rollefordeling/oplæg 
 

Kl. 18-19 Generalforsamling 

19-20.30 Borgermøde 

 

19.00 Velkomst v. Jørgen 

 Om projektet v. Signe 

 Om biodiversitet v. naturvejleder Christina 

19.30 Oplæg til workshops/arbejdsgrupper 

 Pause 

 Workshops 

21.15 Opsamling og tidsplan 

  

Kommunen tager en projektor med. 

 

Invitationer uddeles på forskellige platforme.  

 

10. Evt. stand om byfornyelsen til det kommende Åbent hus-arrangement d.13.april 
 
Signe og Elsba deltager og forbereder nogle plakater/kort/etc. som aktiverer de besøgende og opfordrer 

borgere til at deltage i arbejdsgrupper.  


