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Referat fra styregruppemøde den 23. april 2019 
 
Sted: Egnshuset 
 

Deltagere Tilstede Afbud Møderolle 

Anja Valhøj, Planchef X  Formand 

Signe Ulfeldt, Plan og By X  Projektleder 

Elsba Hardlei, Plan og By X  Referent 

Mads Laursen, Købmandsgården  x  

Torben Stade Nielsen, Egnshuset X   

Henning Delf Nissen, Lokalrådet X   

Jørgen B Svendsen, Lokalrådet X   

 
 
1. Status på arbejdsgrupper 
 
Alle arbejdsgrupper er i fuld gang. En tilbagevendende udfordring er bygrænsen – særligt vejflora-
gruppen vil gerne bearbejde mere areal end alene inden for Jungshoved bys afgrænsning. 
Vejgruppen ønsker vejledning fra en medarbejder i Trafik, Park og Havne ift. pris på vejtræer, drift 
og anbefalede sorter. Arbejdsgruppen tager kontakt til Christina for vejledning i disse spørgsmål. 
Arbejdsgruppen landsbyhaven (pt. 6 deltagere) arbejder videre med forskellige idéer. Anja 
undersøger, om der er udfordringer forbundet ved, at arbejdsgruppen står for at indhente tilbud fra 
havearkitekt og anlægsgartner. 
Flere arbejdsgrupper ønsker eventuelt at anlægge delvis ved hjælp af frivillige for at få budgettet til 
at række.  
I folkeplads-gruppen er der 10 deltagere, heraf 6 børnefamilier, med stort ønske om vild natur-
legeplads. Gruppen holder møde igen den 8. maj og kontaktpersonen vil meget gerne inden dette 
møde have afklaring på Jungshovedvej 58 samt på hvad status er på de containere, der står ud til 
Mislehøjvej.  
Gavlmalerigruppen indsamlede flere idéer til åbent hus-arrangementet den 13. april.  
 
2. Kommissorium for styregruppe 
 
Signe udarbejder et forslag til næste møde.  
 
3. Kommunikation i arbejdsgrupperne og dokumentation af forløbet 
 
Fotogruppen har udarbejdet en dokumentstruktur til fotos og skriv. Lokalrådet laver et debatforum 
på lokalrådets hjemmeside til arbejdsgrupperne. Alle arbejdsgrupperne opfordres til at skrive 
referat fra møderne og sende dem til gruppens kontaktperson i kommunen. Lokalrådet har en 
skabelon, der kan bruges. Lokalrådet har et ønske om at nå længere ud til borgerne: Ændring af 
hjemmesiden, folkebladet, lave fysisk opslagstavle både i skolen og på købmandsgården.  
 
Fotogruppen bør sikre sig rettigheder til dokumentation og fotos, så de kan bruges i 
afrapporteringen og overholder GDPR. 
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4. Status på idrætshus og boldbanerne 
  
Der er ansøgt fra en forening om at idrætshuset fortsat bliver klubhus, hvilket kræver at der 
bevares minimum en 8-mandsbane. Alle borgerne har brugsret til boldbanerne. Adgang (og 
parkering) til boldbanerne kunne evt. skabes ved at nedrive Jungshovedvej 58 (ejet af TDC). Elsba 
undersøger, om landsbypuljemidler kan bruges til at nedrive ejendommen – og om TDC er 
interesseret i at afhænde ejendommen. Signe undersøger, om og hvornår containere på grunden 
fjernes. Lokalrådet ønsker at vide, hvilken forening der har søgt om bevaring af klubhuset. 
Oplysninger på kontaktpersoner fra foreninger og Afdeling for Kultur og Fritid kan findes på 
foreningsportalen.dk. 
 
5. Proces for valg af kunstner 
 
Efter næste borgermøde d. 20. juni, hvor galvmaleri-gruppen har fremlagt deres idéer, bedes 
Kunstrådet om at udpege en kunstner – herunder skal kriterierne bl.a. være, at det helst skal være 
en kunster med lokalt kendskab, samt at kunstneren skal have erfaring med samskabelse både 
med børn og voksne. 
 
6. Indvielsesfest og kulturdag 
 
Kulturdagen udsættes, således at der alene er én stor fest i 2020: Indvielsesfesten for 
byfornyelsen.  
 
7. Orientering om 'Jungshoved Rundt' 
 
Orientering fra arbejdsgruppen: Gruppen har holdt et møde med Jette Stauner fra Vordingborg 
Kommune om mulighederne for at etapeopdele Jungshoved Rundt og søge puljer til realisering. 
 
8. Status på valg af rådgiver til Folkeparken  
 
Signe orienterede om, at kommunen er i dialog med forskellige rådgivere. Rådgiveropgaven på 
folkeparken starter først i august, men rådgiver opfordres til at deltage på borgermødet den 20. 
juni. Vordingborg Kommune vælger rådgiver snarest.  
 
9. Orientering om Jungshoved Præstegårds involvering i projektet 
 
Jungshoved Præstegård har følt sig overset i processen. Jørgen orienterede om, at lokalrådet flere 
gange har været i dialog med præstegården og inviteret dem til borgermøde og arbejdsgrupper. 
Der aftales et møde mellem kommunen, lokalrådet og ejerne af præstegården om, hvordan 
præstegården kan bidrage til byfornyelsen.  
 
 

10. Dagsorden for næste borgermøde 
 
Både dagsorden og forventninger til arbejdsgruppernes levering til dette, drøftes.  
 
Dagsorden: Præsentation og feedback på alle arbejdsgruppernes forslag. Det besluttes herunder, 
hvilke idéer der arbejdes videre med i arbejdsgrupperne – sammen med rådgiver. 
 
Så vidt muligt deltager rådgiver til Folkeparken/-pladsen og præsenterer sig selv. (Kunstner til 
galvmaleriet deltager på borgermødet d.18. november.) 
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Arbejdsgruppernes idéer skal være økonomisk og driftsmæssigt rationelle. Arbejdsgrupperne skal 
herunder huske at bruge deres kontaktpersoner til at afklare økonomiske og tekniske spørgsmål.  
 
Folkeplads, landsbyhaven, vejflora, ruter og gavlmaleri får hver 15 min. til at præsentere. Herefter 
følger en runde efter konference-format med poster-præsentationer, alle kan gå rundt og give idéer 
og snakke med arbejdsgrupperne. Hvis der er tid, kan fx rådgiver holde inspirationsoplæg og/eller 
præsentere sig selv.  
 
11. Eventuelt 

 
Evaluering + spørgeskema: Der var ikke den store interesse i at deltage. Der er en kultur om at 
tale sammen – frem for at skrive til hinanden. Metoden gentænkes.   


