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

Bestyrelsesmøde torsdag d. 5.september 2019 kl. 10.00 på Jungshoved skole 

Deltagere Tilstede Afbud Møderolle 

Lis Jespersen  x  

Lise Jacobsen, repræsentant for skolen x  Mødeleder 

Jørgen Svendsen x  Referent 

Allan Capion  x  

Torben Svane (kasserer, deltager kun ved behov)  x  

Henning Delf Nissen x   

Tine Åsberg  x  

Kjeld Laursen x   

Valborg Schubert x   

Møderollerne rykker en række ned for hvert møde, så referenten er mødeleder næste gang.  
 
# Dagsordenpunkter Referat Beslutning 

 Besøg af 
bosætningskonsulent 
Martin Håkon og 
konsulent John Rolf 
Kårsberg,VK 

Kommunens bosætningsstrategi 
kan ses på 
https://vordingborg.dk/media/ 
15820461/strategiplan-for-
bosaetning-2018-2022.pdf 
 
Målgruppen er ikke kun 
børnefamilier 
 
Lokale initiativer (kampagner, 
information, samarbejder med 
ejendomsmæglere mm) er 
meget velkomne 
 
Lejeboliger er efterspurgte 
 
 

Vi fastholder indsats for god modtagelse 
(velkomstmøder mm). 
 
Vi overvejer yderligere lokale initiativer, der 
evt. kan medfinansieres af LUP-puljen. 
 
Udpegning af lokale 
bosætningsambassadører afventer ny 
nærdemokratimodel 
 
Lokalrådet involveres i kommende lokale 
videospots, der anvendes som 
appetitvækkere på Facebook mm 
 

 Referent og mødeleder 
Start ny turnus? 

Rækkefølgen er justeret Referenten er mødeleder næste gang og 
udarbejder dagsorden i samråd med 
formanden.  
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# Dagsordenpunkter Referat Beslutning 

1 Byfornyelsesprojektet: 

Nyt fra styregruppen vedr. 
projektet v. Jørgen og 
Henning:  
- Status boldbaner og mål 
- Trafiksikkerhed i forh. 
byfornyelsesprojektet- se 
også selvstændigt pkt. om 
trafik. 
Nyt fra arbejdsgrupperne 

Forberedelse borgermøde 
d.12.9. 
Indhold 
Forplejning 
Annoncering 
Lokale og klargøring 

 
 
Vi forventer at VK vedligeholder 
legeplads/folkepark i rimeligt 
omfang, afventer nærmere 
bekræftelse fra VK. 
 
Lokalrådet ønsker fortsat 
trafikdæmpning på 
Jungshovedvej – også af hensyn 
til byfornyelsen. 
 
Vejfloragruppe mødes 9/9. 

 
 
Forberedelse borgermøde d.12.9: 
Tidsplan - Jørgen 
Kage til kaffen - Jørgen 
Reminder på mail og Facebook – Jørgen 
Lokale og klargøring kl 18: Lise, Valborg, 
Kjeld, Jørgen 
 
Indvielsesfest juni 2020: 
Lørdag 6. eller 13. juni – vi tjekker andre 
arrangementer. 
På borgermødet nedsættes festudvalg 
(repræsentanter fra hver arbejdsgruppe + 
andre interesserede), Lise inviterer til 
første møde 24/10. 
Vi undersøger muligheder for musik mm. 
 
 

2 Forskningsprojekt om 
livskvalitet i yderområdet 
og landdistrikter 
Se bilag. 
 

Forsker Rasmus Blædel laver 
interview i vores område uge 
36. Interviewene baseres på 
borgernes indsendte fotos af 
”Livskvalitet på Landet”, som 
Rasmus takker for. 
 

Rasmus undersøger om vi kan udstille de 
indsendte fotos. 
 
Derudover følger vi med i projektet på 
https://realdania.dk/projekter/ 
livskvalitetyderomraaderoglanddistrikter 

3 Budget 2019 og 2020 
 
Hver især går vores 
handlingsplan igennem i 
forhold til projekter og 
kommer med evt. forslag 
 

 
I budget 2019 resterer ca 
15.000 kr på posten ”Mindre 
projekter og vedligeholdelse af 
allerede afsluttede projekter” 
 
Vi undersøger: 
Annoncefri hjemmeside: Jørgen 
Frøbyttedag mm: Jørgen 
Hjertestartkurser: Lise 
 
Martin Håkon: Evt. overførsel af 
midler til næste år afventer 
politisk beslutning 
 

 
Budget 2019 fordeles endeligt på næste 
møde. 
 
Ideer til LUP-projekter/ansøgninger 2020 
behandles på næste møde. 
 
 

4 Trafiksikkerhed på 
Jungshoved v. udvalget 
 
 

 
Måling er iværksat ud for 
Jungshovedvej 42. 

 
Udvalget arbejder videre med øvrige 
ønsker til tryg trafik. 
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# Dagsordenpunkter Referat Beslutning 

5 Velkomstmøde for nye 
beboere d.29.9 kl.14.00 
Se bilag. 
 

 
Velkomstmødet passer fint med 
bosætningsstrategien, 
erfaringer peger på at det er 
vigtigt at tage godt imod 
tilflyttere. 

 
Alle: Uddele invitationer i egen landsby 
 
På mødet deltager Allan, Lise, Henning, 
Jørgen (og gerne flere) 

6 Andet nyt fra div. Udvalg 
 

 
Frøen kører dagligt trods noget 
sygdom bandt frøpasserne 
 
Orientering: 
-Blomsternes halvø v. Lise 
-Ture under tur- og 
naturudvalget v.Lise 
-Ny vintersæson starter 1.10. 
”Det sker i vinter”- folder og 
hjemmesidekalender v. Lise 
 

 
Miljøudvalget bedes se på kommende 
miljøgodkendelse af svineproduktion på 
Lynggård. 

7 Fra sidste møde d. 21.6: 
-Høringssvar biogasanlæg  
-Høringssvar om 
demokratimodel 
-Svar fra VK vedr. ny 
demokratimodel og 
overførsel af indestående 
midler v. Lis 
-Svar fra VK vedr. rapport 
om dialogmøder v. Lis 
 

 
Afventer tilbagemelding fra VK 

 
 

8. Evt.  
 

Vi opfordrer alle interesserede 
til at deltage i 
Lokalrådsarbejdet, herunder i 
udvalg og arbejdsgrupper 

Lis inviterer kommunalbestyrelsen til åbent 
møde på Jungshoved 

 

Til Kalenderen 

Hvad Hvornår 

Borgermøde Byfornyelsesprojektet i skolen Torsdag d. 12.9  kl.19.00 

Styregruppen for Byfornyelsesprojektet møde i skolens bibliotek Fredag d. 20.9 kl.9.00  

Arbejdsdag i skolen  Torsdag d. 26.9 kl.9.0-14.00 

Jungshoveds Børn kastanjedag ude og på skolen Lørdag d. 28.9 kl.10.00 

Velkomstmøde nye beboere på skolen Søndag d. 29.9 kl.14.00-16.00 

Lokalrådets bestyrelse på skolen Fredag d. 4.10 kl 10-13 
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Næste møde Dagsorden og Mødeleder næste møde Referent næste møde 

Fredag 4. oktober 10-13 Jørgen Allan 

Referenten indkalder til næste møde. Referater lægges på www.jungshoved.net. 


