
Referat fra møde i folkeparkgruppen onsdag den 8.5.2019.

Tilstede: Liv Ottilie Skovgaard, Marianne Pedersen, Henrik Jørgensen, Marianne Bisserup,, Carina 
Hansen, Valborg Schubert, Tina Åsberg, Torben Stade Nielsen.
Fraværende:  Maja Woodham, Tine Teglbjærg

Ordstyrer: Tina.

Det vigtigste punkt på mødet var prioritering af de ideer, som vi kom frem med på forrige møde. Vi 
valgte som de 5 vigtigste områder følgende:
Naturlegeplads                           (26 point)
Frugtlund                                   (19 point)
Amfiscene                                  (17 point)
Madpakkehus                             (16 point)
Gynge, rutsjebane, svævebane   (8+8 point)

Der var mange andre ting som vi gerne ville have med:
Klatretræer (6), shelter (5), nedgravet trampolin (5), bålsted (4), parkourbane (4), balancetræ (4), 
naturfitness (4),  Petanquebane (2), hængekøjer (1), og belysning (1).
Nogen af ønskerne kan indarbejdes i vores vigtigste prioriteter, f.eks. shelter og bålsted, mens resten
(og andre ideer) kan komme tilsenere.  
Vi aftalte at vi også lavede en 5 årsplan, som inspiration for udvikling af folkeparken.

Kommunen er i gang med at finde en rådgiver til folkeparken, vedkommende skal starte i august 
men opfordres til at deltage i borgermødet den 20.  juni. I den forbindelse vil vi godt vide om 
aflønning af rådgiver  tages fra vores budget, eller om der er afsat penge i det samlede 
Jungshovedbudget?
Legepladsen ligger på kommunens grund, og den skal selvfølgelig være sikkerhedsmæssig 
forsvarligt udført.
Vi har ikke fået afklaret hvem der skal spille fodbold på den ene bane, og om det bliver en 8 eller 
11- mandsbane.

Henrik havde undersøgt nærmere om en krolfbane, det lyder som en god ide, der var ikke special 
interesse fra pensionistforeningen, men måske kan vi tænke den ind i 5 årsplanen.

Marianne P. havde snakket med petanquespillerne. De ville gerne flytte op på den anden 
fodboldsbane, hvis de skulle blive ved ”klubhuset”, ville de gerne have noget beplantning der kunne
skabe læ.

Vi havde en snak om muldtoilet, det bliver der måske behov for, prøv at se på det muldtoilet der er 
ved shelterpladsen ved Roneklint.

Vi snakkede om sponsorater, skal vi have en tavle med bidragsydere? 
Man kunne få husstande til at donere et træ eller en busk, og lave en fælles plantedag. Så får man 
også et ejerskab til pladsen, og passer bedre på den. (Og der blev råd til mere i budgettet).

Vi er så heldige at Liv har lavet udkast til legepladser tidligere, og hun vil godt udarbejde et forslag 
til næste møde. Vi var enige om at den skulle have et sammenhængende og naturligt udtryk.

Køreplan: Der holdes et borgermøde den 20. juni kl. 19-21.30 på skolen hvor alle arbejdsgrupperne 
fremlægger deres plan, og det har vi 15 minutter til hver. Bagefter kan man gå rundt til grupperne 
og stille spørgsmål eller komme med forslag.



Der vil komme endnu et borgermøde den 18.november, hvor den endelige plan for folkepladsen 
bliver fremlagt.

Vi snakkede også om infotavle, parkering, bænke m.m., så måske har jeg ikke fået alt med, det 
bliver næste gang.

Og næste gang vi mødes er hos Marianne Pedersen, Jungshovedvej 65b (Tågeholt) kl. 19, 
husk at sætte x i kalenderen.

Referat Torben


