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Bank: Møns Bank, reg. 6140 konto nr.0004078513 Email: lokalraadetjungshoved@gmail.com 
 

Bestyrelsesmøde fredag d. 21. juni 2019 kl. 9.30 på Jungshoved skole 

Deltagere Tilstede Afbud Møderolle 

Lis Jespersen X   

Jørgen Svendsen X   

Allan Capion X   

Torben Svane  X  

Tine Åsberg X  Mødeleder 

Kjeld Laursen X   

Valborg Schubert X   

Henning Delf Nissen X   

Lise Jacobsen, repræsentant for skolen X  Referent 

Møderollerne rykker en række ned for hvert møde, så referenten er mødeleder næste gang.  
 
Det godkendte referat offentliggøres på Jungshoved.net og Jungshoveds opslagstavler.  
Referatet sendes desuden pr mail til Vordingborg Kommune.  
 

# Dagsordenpunkter Referat Beslutning 

1 Status byfornyelsesprojekt 

VK= Vordingborg 
Kommune. 

 

a) Flot fremmøde, ca. 45, 
spændende fremlæggelser, god 
opbakning til de enkelte 
arbejdsgrupper. 
Der var nogle spørgsmål på 
mødet, som kræver svar, 
styregruppen for projektet tager 
dem videre. 

 
Bl.a. usikkerhed vedr. midler til 
drift af folkeparken. Vi mener 
VK må stå for f.eks. græsslåning 
fremover. 
Usikkerhed i forb. med ansvar 
for legeplads og certificering 
fremover. Vi mener VK må have 
ansvaret. 
 
b) Der var lidt tvivl om, den 
vestlige boldbane vil blive slået, 
ønske om en 7-mandsbane som 
byens borgere og skolens lejere 
kan benytte, den østlige bane vil 
selvfølgelig ikke blive slået nu, 
da den skal bruges til Folkepark. 

a) Jørgen BS kontakter VK for at få svar på 
disse spørgsmål. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) Efterfølgende har Lissi Henriksen 
(skolen) og Jette Reiter (petanque) fortalt, 
at de d.20.6 talte med Amanda fra VK om 
slåning af en 7-mandsbane og rundt om 
petanquebanen. Det vil ske fra næste uge. 
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# Dagsordenpunkter Referat Beslutning 

2 Evaluering af valgcafé. EP 
valg og folketingsvalg 

Generelt en god oplevelse. 
Gode samtaler med bl.a. nye 
beboere om lokalområdet og 
lokalrådet. Vi skal være 
opmærksomme på, at 
cafépassere kender reglerne 
vedrørende ikke at forstyrre 
valghandlingen. Vælgere skal 
have ro til at stemme og må 
ikke påvirkes politisk, ej heller i 
forbindelse med lokale emner. 

Formand for lokalrådet, som også var 
valgstyrer til begge valg tager det med til 
næste gang, vi holder valgcafé. 
 

3 Høringssvar biogasanlæg Lis udtrykte skuffelse over, at 
miljøudvalget under lokalrådet 
ikke har været orienteret af 
Lynggården om læk i 
biogasanlæg på Lynggården i 
påsken. Det var et af formålene 
med at nedsætte et tværgående 
miljøudvalg, hvor bl.a. 
Lynggården er rep.. 
Jørgen BS havde lavet et flot 
oplæg til høringssvar byggende 
på lokalrådets  lokale 
udviklingsplan/vision for 
Jungshoved. På mødet kom der 
flere emner til bl.a. utryghed i 
forbindelse med vores 
drikkevand. 
Lokalrådet går ind for grøn 
omstilling, også lokalt ved f.eks. 
afgasning af gylle, udnyttelse af 
lokale biprodukter i landbruget 
til grøn energi såfremt, det 
foregår på miljømæssig 
forsvarlig måde. 

Jørgen BS tilføjer de nye emner og sender 
et opdateret forslag til alle i lokalrådet, som 
hurtigt må melde tilbage, deadline søndag 
d.23.6, da høringssvar skal være VK i 
hænde senest d.24.6. 
Jørgen BS sender høringssvaret senest 
d.24.6. 
 
 
 
 

4 Forberede eventuelle LUP 
ansøgninger (vi aftalte 
sidst at vi hver især går 
vores handlingsplan 
igennem i forhold til 
projekter.) 

Udsat til mødet d.5. september.  
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5 Budget 2019 
 

Vi har et budget for 2019, men 
mangler delbudget for udgiften 
” mindre projekter og 
vedligeholdelse af allerede 
afsluttede projekter 18.000 kr. 
Blomsternes halvø har fået 
3000, 00 kr. i juni 2019. 
 

Budgettet tages op til næste møde d. 
5.september. 
 
 
Budgettet vedhæftes referatet. 
 
 

6 Ny dato for møde med 
Martin Håkan 

Martin Haakon meldte 
desværre afbud til mødet i dag 
på gr. af sygt barn.  
Vi inviterer Martin til mødet 
d.5.9 kl.10 på skolen. 
 

Lise har sendt invitation til Martin. Afventer 
svar og videresender det til lokalrådet. 
 

7 Sparekatalog.  
Hvilke fortidsminder 
vedligeholder VK?  
 
 
Kollektiv trafik. 

Lise har spurgt Jette Stauner, 
VK, hvilke fortidsminder, VK vil 
passe fremover.  
Afventer svar. 
 
Udvalget vedr. trafik og 
transport nåede ikke at 
indsende kommentar. 
 

Lise rykker for svar vedr. fortidsminder. 
 
 

8 Nærdemokratimodel. Nyt 
siden sidst? 

Den nye model udarbejdet af 
§17.4 udvalget kommer på 
byrådsmøde i næste uge og 
derefter i høring.  
 
Usikkerhed om hvorvidt den 
indestående formue kan 
overflyttes til ny struktur 
Lokalforum. 
 
Der er udgivet en rapport om 
dialogmøder, som vi gerne vil 
se. 
 

Vi afventer høringen. 
 
 
 
 
Lis u.s. 
 
 
 
 
Lis anmoder om rapporten hos 
Vordingborg Kommune. 
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9 Brug af Egnshuset 
Jungshoved skole 

Lise fortalte, at dette forår har 
været specielt med mange 
møder i lokalrådsregi i 
forbindelse med 
byfornyelsesprojektet. Skolen 
bakker 100 % op om projektet 
og har derfor set gennem fingre 
med de sædvanlige regler, 
selvom det har givet en del 
ekstra arbejde og udgifter til 
rengøring. 
Af hensyn til nytilkomne i 
bestyrelsen orienterede Lise om 
egnshusets aftale med 
Vordingborg kommune. Kan ses 
på hjemmesiden og på opslag i 
skolen. Desuden orientering 
om, hvem der kan have nøgle til 
skolen. Håber på forståelse for 
de frivilliges arbejde. 
 

Har man ekstraordinært brug for at komme 
ind på skolen i perioden 1.5-10 kan Lise 
kontaktes på tlf. 
 
 

10 Evt. Frøen søger flere chauffører. 
En blomsterkumme på 
Dyremarken (del af Blomsternes 
halvø) er 3 gange været udsat 
for hærværk  i form af afklipning 
af alle planter. 
På næste møde må ny rækkeflg. 
for opgaven mødeleder og 
referent laves. 

 
 
 

 

Til Kalenderen 

Hvad Hvornår 

Vandrefestival Travetur Jungshoved Rundt fra Kirken 17.august kl.9.30 

Blomsternes halvø i skolegården 21.august kl.16.00 

Lokalrådets bestyrelse møde i skolen 5.september kl.10.00-13.00 

Lokalrådet borgermøde Byfornyelse i skolen 12.september kl.19.00 

Byfornyelse styregruppemøde i skolen i skolen  20.september kl.9.00 

 

Næste møde Referent Mødeleder  

5.september kl.10.00   

 


