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Referat af bestyrelsesmøde den 20.maj 2019 kl. 10.00 på Jungshoved skole 

Deltagere Tilstede Afbud Møderolle 
Lis Jespersen x  Mødeleder 
Jørgen Svendsen x   

Allan Capion x   
Torben Svane  x  
Tina Åsberg x  Referent 
Kjeld Laursen x   
Valborg Schubert x   
Henning Delf Nissen delvis   
Lise Jacobsen, repræsentant for skolen x   
Møderollerne rykker en række ned for hvert møde. 
 
Det godkendte referat offentliggøres på Jungshoved.net og Jungshoveds opslagstavler.  
Referatet sendes desuden pr mail til Vordingborg Kommune.  
 

# Dagsordenpunkter Referat Beslutning 

1 Status Byfornyelse 
(herunder boldbaner og 
idrætshus, evt. action ift 
Plan- og Teknikudvalg), 
Jørgen og Henning 

På hjemmesiden: 
https://jungshoved.net/projekt-
natur-og-landskabsvaerdier-i-
byfornyelsen/ kan processen 
følges. 

Jørgen sender mail til arbejdsgrupperne 
vedr. referat og fotodokumentation.  
Jørgen kontakter VK vedr. vedligeholdelse 
af boldbanerne/folkepladsen. 
 

2 Høring af Kommuneplan, 
evt. action? Lise, Tur- og 
naturudvalg? 
 

Generel tilfredshed med 
Kommuneplan 2018-30 
 

Lise sender mail til VK vedr. 4 punkter i 
Kommuneplanen: 

- Økologiske forbindelser 
- Lavbundsarealer og potentielle 

vådområder 
- Badevandsområde 
- Cykelruter 
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# Dagsordenpunkter Referat Beslutning 

3 Høring af Lokalplan 
Lynggården, herunder 
borgermøde 13/6. 
Miljøudvalget 

 Dato og program er fastlagt. 
Gymnastiksalen er reserveret. 
Lis sender reminder om mødet ud på 
maillisten. Lise laver flyer om mødet, som 
uddeles i forsamlingshuset ved valget d. 5. 
juni. Lise sætter det i kalenderen på 
hjemmesiden. 
Jørgen laver facebook-opslag et par dage 
før. 
D. 13. juni: Kjeld, Lis og Lise mødes kl. 17.30 
og gør klar. Vi andre kommer så hurtig som 
muligt. 

4 Nærdemokratimodel, 
kommentering hvornår? 
herunder: 
- sparekatalog 
lokalrådspuljer, 
- -Herunder 
Landsbyforum 21/5, 
hvad er det med 1000 
kr? 
 

Ændringerne ser rimelige og 
fornuftige ud. 

Vi venter med at kommentere til endeligt 
forslag sendes i høring. 
Lise undersøger dato for høringsrunde. 
Lis markerer vores holdning ift 
Landsbyforum 

5 Bosætning: 
Bosætningsudvalget 
- Besøg af 
bosætningskonsulenten? 
- Modtagelse af nye 
tilflyttere på Jungshoved 
 

Der er kommet mange nye 
tilflyttere. Mange deltagere ved 
velkomstmødet i april. 

Vi afholder nyt velkomstmøde d. 1. 
september kl. 14-16 på skolen. 
 
Lise inviterer Martin Håkan, 
bosætningskonsulent i VK til næste 
lokalrådsmøde. 
Alle kontakter nytilflyttere, når vi bliver obs 
på dem  i egen landsby 
 

6 Valg café × 2 , Lis 
 

Valgstedet har åbent: 
D. 26. maj fra kl. 9-20 
D. 5. juni fra kl. 8-20 

Lokalrådet arrangerer cafe begge dage. Lis 
laver vagtplan. 
Frøen kører begge dage. 
 
 

7 Hjertestartere og –
hjælpere status. Jørgen, 
Henning 
 

 Stavreby har på privat initiativ fået en 
hjertestarter, som kommer til at hænge på 
hjørnet ved nr. 41 (Gerda og Eivinds hus). 
Stor ros fra lokalrådet for dette initiativ. 
 

8 Forberede eventuelle 
LUP ansøgninger 

Gå vores handlingsplan 
igennem i forhold til projekter. 
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# Dagsordenpunkter Referat Beslutning 

9 Sparekatalog, er der 
andet end boldbaner og 
LUP-puljer, der berører 
os? 
 

s.15 Skære puljer til erhverv, 
turisme og lokalråd 
s.36 Nedlæggelse af 
boldbaner med 
lav benyttelse – se pkt 1 
s.40 Kollektiv trafik (fra 1-
times drift til 2-timers drift på 
bus 669 Præstø Lundby) 
s.63-69 Berører så vidt vi kan 
se ikke Jungshoved skole eller 
forsamlingshus 
 

Trafikudvalget ser på forslaget vedr. 
kollektiv trafik. 
 
Lise undersøger hvilke fortidsminder VK 
vedligeholder. 

10 Orientering om cykeltur, 
Lise 

Cykelturen er planlagt og 
foregår d. 2. juni. 

Invitationen udsendes på maillisten. 

11 Blomsternes Halvø,Lise Lise har bestilt 100 planter fra 
Ugledige planteskole.  

6. juni kl. 16.00 er der udlevering af 
planterne. Konkurrence igen i år, som 
afsluttes d. 21. august. 

12 Nyt fra skolen, Lise Vinduerne i øst og vest 
lokalerne er blevet skiftet. 
Gymnastiksalen er blevet malet. 
Næste projekt er nyt gulv i 
gymnastiksalen. 

 

13 Næste møde  Fredag d. 21. juni kl. 9.30-11-30. 
Martin Håkan deltager den første time af 
mødet. 
 

14 Evt. Lise opdaterer listen over 
lokalrådets medlemmer samt 
listen over lokalrådets udvalg og 
lægger de opdaterede lister 
hjemmesiden. 
 

Bredbåndspulje: Vi nøjes med at orientere 
på hjemmesiden 
 
 

 

Til Kalenderen 

Hvad Hvornår 

Valgcafé EP-valg 26.maj 
Cykeltur Jungshoved rundt 2.juni 
Valgcafé Folketingsvalg 5.juni 
Blomsternes halvø 6.juni kl.16.00 
Borgermøde lokalplan Lynggården 13.juni kl.19.00 
Borgermøde byfornyelse 20.juni kl.19.00 
Blomsternes halvø 21.august kl.16.00 
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Hvad Hvornår 

  
  
 

Næste møde Referent Mødeleder  

Fredag d. 21. juni kl. 9.30 Kjeld Laursen Jørgen Svendsen 

 


