
Styregruppemøde d. 25.02.2019 kl. 10-12 i Egnshuset 

Byfornyelsesprojektet Jungshoved – Den blomstrende halvø 

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  
 
Referent: Planlægger Elsba Hardlei (Afdeling for Plan og By). 
Jørgen orienterede om, at han pt. er fungerende formand for lokalrådet. 
 
Dagsorden: 

1) Godkendelse af projektplan 

Projektplanen blev godkendt.  

2) Kommende borgermøde d.21.marts –dagsorden/rollefordeling/oplæg/invitation 

Kl. 18-19 Generalforsamling 

19-21.30 Borgermøde 

 

19.00 Velkomst v. Jørgen (5 min) 

 Om projektet v. Signe (15 min) 

 Om biodiversitet v. naturvejleder Christina (15 min) 

19.35 Oplæg til workshops/arbejdsgrupper og kommissorier v. Signe 

19.45 Pause 

20.00 Workshops  

(Der vil i hver workshopgruppe være en repræsentant fra kommunen tilstede) 

21.15 Opsamling og tidsplan 

  

Kommunen tager en projektor med. 

Invitationer uddeles på forskellige platforme.  

 

Lokalrådet laver et udkast til en invitation, som drøftes af styregruppen via mail. Invitationerne 
sendes via mail og husstandsomdeles. Invitationen uddeles også i købmanden, lægges på 
kommunens hjemmeside samt i de blå sider i Sydsjællands Tidende. Målet er at udsende 
invitationen sidst på ugen.  

Signe opdaterer grafikken fra budgettet, så den kan bruges til invitationen. 

Mads printer invitationerne.    

Jørgen og Signe koordinerer, at indholdet i deres oplæg er forskelligt.  

Hvis der er spørgsmål efter præsentationerne, kan de stilles til workshops eller efter workshops.  

Lokalrådet sørger for let forplejning, der betales af projektet. 

 



3) Arbejdsgrupper 

Biodiversitet, Landsbyhaven, Købmanden, Vejflora, Ruter, Folkepladsen, Fotodokumentation, Indvielsesfest 

Der er kommet en ekstra gruppe til at arrangere indvielsesfesten.  

4) Godkendelse af kommissorier 

Hvert kommissorium blev gennemgået – se kommentarer nedenfor. 

Tilføjelse til alle kommissorierne: Hver arbejdsgruppe skal lave en tidsplan og have holdt et møde 
inden åbent hus-arrangementet. 

Der deltager en fra lokalrådet i hver arbejdsgruppe. Kontaktpersonen fra kommunen deltager ikke 
per automatik i alle møder, men kan indkaldes ved behov.  

- Vejflora: Indskriv idé om forskellige typer træer ud til hver landsby (se evt. 
trafiksikkerhedsplanen for Jungshoved om to minus en vej og vær opmærksom på, at det 
kan blive nødvendigt at skulle ekspropriere jord til træer).  

- Købmandsgården: Vægmaleriets areal afgrænses til hele vest-facaden og alene gavlen på 
øst-facaden. Arbejdsgruppen omdøbes til 'Gavlmaleri'. Mads deltager selv i 
arbejdsgruppen. På den vestlige side er sætningsskader udbedret, mens den østlige side 
skal repareres inden kunstværket males. Hver punkt skal have en deadline og ’forslag’ 
ændres til ’idekatalog’ til maleriet.  

- Landsbyhaven: Tilføj at turister kan sætte sig der. Dogme ændres til ’tema’. 
- Folke- og legepladsen: Den indrammede boldbane bliver brugt en gang imellem til fodbold. 

Den ved siden af bruges ikke. Begge boldbaner indrammes og arbejdsgruppen finder ud af, 
hvilken bane der skal være folkeplads og hvilken der skal være boldbane. 

- (Rekreative) ruter: Illustrationen opdateres med prikkerne fra diagrammet i budgettet. 
Stigruppen rettes til Tur- og naturudvalget. Obs: Der anlægges ikke stier i dette projekt.  

- Fotogruppen: Lokalhistorisk arkiv er i gang med at finde ældre fotos fra Jungshoved og vil 
gerne deltage i arbejdsgruppen. Tilføj at projektet indeholder en lokalhistorisk registrering. 
Fotogruppen får bl.a. inputs fra arbejdsgrupperne.  

- Indvielsesgruppen: Det blev drøftet om nedsættelse af arbejdsgruppen kan vente til i 
efteråret/vinteren. Signe er gruppens kontaktperson fra kommunen.  
 

5) Stand om byfornyelsen til det kommende Åbent hus-arrangement d.13.april  

Det blev aftalt, at en el. evt. flere repræsentanter fra arbejdsgrupperne så vidt muligt deltager i 
Åbent hus sammen med Signe.  

6) Status på ressourcepersoner  

Lokalrådet har formuleret en liste over personer, der kunne være relevante at inddrage i de 
forskellige arbejdsgrupper. Lokalrådet opfordrer personerne til at deltage på første borgermøde.  

7) Orientering om App’en Min Landsby 

Lokalrådets hjemmesideredaktion har undersøgt mulighederne og drøfter det med Heino Sørensen 
fra Min Landsby. Lokalrådet ønsker at Jungshoved fremgår på app’en, men ikke at vedligeholde 
app’en.  

8) Brugsret til boldbaner 

Signe undersøger dette.  



9) Status på idrætshus  

Signe orienterede om, at ejeren af huset ønsker at indrette stedet til unge.  

10) Budgetrammen: Hvordan forholder vi os til de ønsker, der sikkert vil opstå om at 
fortolke/justere på de enkelte budgetposter? 

Som udgangspunkt overholdes projektets ramme, som er beskrevet i ansøgningen til ministeriet og 
i kommissorierne.  

11) Proces for valg af kunstner til Egnsguiden 

Der blev diskuteret to modeller: Enten at kommunens kunstråd peger på en eller to kunstnere, der 
kan løfte opgaven / at styregruppe og arbejdsgruppen foreslår en eller flere kunstnere til opgaven 
og kunstrådet anbefaler en af disse. 

12) Roemuren 

Der er kommet et forslag om lade roemuren indgå i byfornyelsesprojektet. Der er generelt enighed 
om, at det er en god idé at renovere muren og skabe sammenhæng til byfornyelsen, men at der 
som udgangspunkt skal findes ekstern finansiering til projektet. Kommunen kan være behjælpelig 
med at formulere tekst til en ansøgning til fx Statens Kunstfond eller en kommunal pulje.  

13) Indvielsesarrangement – skal det kombineres med 5-årig festival eller ej? 

Egnshusets styregruppe afholder kulturfestival og har endnu ikke igangsat planlægningen af 
begivenheden. Der afventes derfor fortsat en beslutning om, hvorvidt de to arrangementer slås 
sammen eller ej. Dette afklares på et senere styregruppemøde. 

Eventuelt  

- Der blev drøftet drift af arealerne efter anlæg. Anja orienterede om, at der er afsat 
anlægsmidler og ikke et driftsmidler. Dette skal der tages højde for ift. hvad der anlægges, 
således at projektet er så driftsneutralt som muligt. Pt. er der ligeledes afsat driftsmidler til 
fodboldbanerne.  

- Der er forvirring omkring projektets navn. Et forslag er at finde på et nyt. 
- Dagsordenen skal sendes ud i bedre tid: Så vidt muligt sendes dagsordenen ud 5 dage før 

mødet og referatet ligeledes gerne senest 5 dage efter mødets afholdelse.  
- Kommunen formulerer et kommissorium for styregruppen inden næste møde.  

 


