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Referat, Vejflora, møde den 1.april 2019 kl. 19-21 på Jungshoved skole 

Deltagere Tilstede Afbud  

Annemette S. Elbrønd X   

Gunvor Asbjerg X   

Christian Boehm X   

Morten Bjerre X   

Sune Madsen  X  

Steen Hansen X   

Svend-Erik Jensen  X  

Lise Tarnow  X  

Henning Delf Nissen X  Mødeindkalder/referent 

 

Det godkendte referat offentliggøres på Jungshoved.net, og sendes til Vordingborg Kommune.  

 

# Emner Referat 

1 Hvad skal vi koncentrere 
vores indsats om? 
 
Hvor skal vores indsats 
prioriteres 

Steder, der gør, at folk stopper i Jungshoved by. På udvalgte 
positioner på indfaldsvejene. 
 
Ved Noret kan etableres en p-plads og et udsigtspunkt, 
eventuelt med bord-bænk.  
Roevæggen kan restaureres og ”roernes historie” på 
Jungshoved kunne males på den. 
 
Den trekantede lund kunne fremhæves som en del af 
Jungshoveds historie. Den skjuler et bombekrater. Skoven ejes 
af Torben Dinesen. 
 
Selve Jungshoved by kan forskønnes ved at ændre hegnene 
omkring skolegården, sportspladsen og vandværket 
 

2 Hvor skal vi plante træer, 
buske og, hvor skal vi sætte 
løg, kreere en blomstereng?  

Trægrupper placeres ved vejene til landsbyerne og i den 
modsatte ende i landsbyerne. 
Vi foreslår træer som Naur, hassel, æble, kirsebær og blomme 
(der skulle findes en blommeart, der var udbredt på hele 
halvøen). 
Hegn omkring vandværket og skolegården kan beplantes md 
slyngplanter. Kan skolegården, eller dele af den omlægges til 
græs? 
Der kan opsættes fuglekasser i forbindelse med trægrupperne. 
Områderne omkring transformerstationerne kan tænkes 
beplantet med træer, buske eller blomster. 
 
 



Vejflora                            Side  2 
 

# Emner Referat 

3 Skal vi foreslå søer? Området mellem vandværket, Jungshovedvej 40 og 
Jungshovedvej 42 kan erhverves og der kan etableres en sø og 
bord bænk som et udflugtsmål. Jorden tilhører Morten Bjerre. 
 

4 Skal vi etablere noget uplejet 
terræn? Får vi noget ud af at 
kontakte vild med Vilje? 

Vi foreslår, at specifikke områder langs vejene til Bønsvig og 
Roneklint udlægges til ”forvildning” ved at afklip fjernes efter 
slåning. Kommunens driftsplan efterlyses, så muligheden for 
en eventuel justering af planen kan indgå i projektet. Afklip 
kan eventuelt omsættes i biogasanlægget på Over Lyngen.   
 

5 Kan vi finde eksterne 
sponsorer? 
 

Emnet blev ikke behandlet 

6   

Til Kalenderen 

Hvad Hvornår 

Annemette får transformerstationerne ind på kortet og efterlyser 
de æblesorter, der var udbredt på halvøen 

Snarest muligt, løbende. 

Gunvor udpeger interesseområder til ”forvildning”  Næste møde 

Christian finder priser på træer til plantning Næste møde 

Henning finder kontrakten mellem kommunen og ministeriet Næste møde 

Skilte ved T- krydset Neblevej-Jungshovedvej viderebringes til 
de øvrige grupper ved styregruppemødet d.23.april  

Styregruppemødet  

 

Næste møde Referent næste møde  

15.april kl. 18:00 Henning  

 


