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Mødeindkaldelse  

Arbejdsgruppen ”Rekreative ruter” tirsdag d.1.oktober 2019 kl.19.00 på Jungshoved skole 

Formål: (Kommissorium) 

At udvide Sjællandsleden med Jungshoved ved at knytte eksisterende ruter og stier på den regionale 

 vandrerute i samarbejde med Jungshoved Lokalråds Tur- og Naturudvalg, samt udarbejde en turfolder til 

Jungshoved. 

 

 
Deltagere 

Tilstede Afbud 

Bent Pedersen  X  

Henrik Gurskov  X  

Lise Tarnow  X  

Lise Jacobsen  X  

Jette Stauner  X  

Kjeld Laursen  x 

 

# Dagsordenpunkter Referat Beslutning 

1 Nyt fra kommunens 

arbejdsgruppe vedr. de på 

borgermødet fremlagte 

forslag fra de forskellige 

arbejdsgrupper. 

Er der taget beslutninger, der 

har indflydelse på vores 

arbejde? 

Hvornår skal vores 

arbejdsgruppe fremlægge 

endeligt forslag på 

borgermøde? 

Godkendelse i styregruppen? 

 

Intet nyt 

 

 

 

 

Næeh 

 

 

Ikke planlagt 

 

 

For at sikre, at alle er informeret – 

fremsendes til orientering vores 

endelige forslag til aktiviteter 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lise J spørger om det forventes 
 
 
Lise J fremsender vores forslag til 
ruter og aktiviteter til 
styregruppen 
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# Dagsordenpunkter Referat Beslutning 

2 Tilbagemeldinger vedrørende 

tilladelser til Sjællandsleden. 

Lodsejeraftaler. 

Hvilke veje på vores forslag 

til Sjællandsleden er private? 

Hvem skal udføre arbejdet? 

 

 

Dyrehavegård – må vi gå forbi? 

 

Bønsvig strandenge – der er 5 

grundejerforeninger 

 

Sommerhusområde Kohaven 

Stranden ved Roneklint – og over 

Sydgårdens stier  

 

Kobling på Sjællandsleden i Rævsvænge 

planlagt 

Lise T skal spørge Ebbe og Helle 
om deres tilladelse 
Ingen tilbagemelding – Bent 
rykker herfor 
 
Jette checker hvilke områder, der 
er kommunale/private; søger 
Kystdirektoratet og sørger for det 
praktiske med skiltning og 
lodsejeraftaler 
Kommunen sætter skiltene op – 
der kan være behov for indkøb af 
flere skilte 

3 Skiltning fra Berlinruten til 

Panoramaruten-sydfra og 

nordfra. 

 

Mulighed for tur gennem 

Tjørnehovedskov – den nordligste del er 

vanskelig passerbar 

Alternativt skiltning gennem 

Tjørnehoved 

Muligheder afklares med August 
Hage, Oremandsgård – Lise J tager 
kontakt mhp et møde 
 
Jette sørger herefter for det 
praktiske med skiltning mm  
Lise J sender foto af skilt til 
Panoramarute 

4 Infoskab og planche til 
skolens gavl. 
Forslag v. Lise J 
 

Torben vil gerne udarbejde infoskabet  

Lise J har lavet flotte udkast til plancher 

og informationsfoldere til skabet 

Lise J arbejder videre med 
materialerne 

5 Turfolder. 
Folder/hjemmesiden om  
Sjællandsleden. 
 

Rimeligt med overnatningsmuligheder. 
WC muligheder v shelteret og kirken 
 
Tekst udarbejdes til folder på nettet 
Fotos tages løbende af Bent og Kjeld 

Lise T laver udkast til 
seværdighedsbeskrivelser – kort 
og lang version (se 
friluftsguiden.dk) 
Og sender rundt i gruppen 

6 Indvielsesfest i juni. 
Deltagelse til startmødet 
d.24.10, hvem? 
Vores bidrag til indvielsen? 
 

 
 
 
Vi kan evt bidrage med guided tour i 
JungshovedBy – i små grupper 

Afklaring af dato – Lise J 
 
Bent og evt Henrik deltager i 
planlægningsmøde 

7 Opgaver til næste møde 
Dato for næste møde 
 

 Møde m August Hage planlægges i 
første halvdel af november 
Herefter møde i det nye år 

 Evt.  Vandrefestival – Jette er med i 
koordinatorgruppen for Reg Sjælland 
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Ny vejføring     Ruter fra Jungshoved By 

 


