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Bestyrelsesmøde Fredag 4. oktober 2019 kl. 10.00 på Jungshoved skole 

Deltagere Tilstede Afbud Møderolle 

Lis Jespersen X   

Lise Jacobsen, repræsentant for skolen X   

Jørgen Svendsen X  Mødeleder 

Allan Capion  X  

Torben Svane (kasserer, deltager kun ved behov)  X  

Henning Delf Nissen X  Referent 

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 

1 Opfølgning på 
Velkomstmøde 

Der var 21 nye beboere til 
velkomstmødet. 
11 voksne og 10 børn. 
En deltager efterlyste et kort 
ved præsentationen. 
 

 
Ved kommende velkomstmøder vil 

lokalrådet sørge for et kort, så nye 

beboere kan få udpeget nævnte 

lokaliteter. 

Samtidig gives mere tid til præsentationer 

af nye beboere. 

Der efterlyses fokus på unge/ børn der 

flytter herud 

JBS kontakter nye beboere på 

Bøgestrømsskolen 
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2 Byfornyelsesprojektet: 

Status på arbejdsgrupper 
 
Indvielsesfest 
 
. 

Status fra arbejdsgrupper: 
Landsbyhaven har afklaret 
planteliste og hegn, så der kan 
plantes i efteråret 
Torben Stade spørges om 
frøblanding.  
I forbindelse med projekt 
landsbyhave spørges der om 
containerne på p plads ved 
købmandsgården er placeret 
der for længere tid. 
Ruter: Der efterlyses 
styregruppebehandling af 
oplægget, så projektet kan 
videreføres. Styregruppen 
orienteres pr. mail.  
Svar udbedes snarest. 
Folkeparken: Arkitektfirmaet 
har udarbejdet en skitse, som 
fremvistes ved mødet. 
Kommunen har kontakt til JIF, 
der ikke har kommentarer til 
det udarbejdede skitseprojekt. 
HDN mener at placeringen er 
anderledes end i oplægget og 
mener, at projektet bør 
revideres. Lokalrådet foreslår, 
shelter nedprioriteres, mens 
scene, bål- madpakkehus 
opprioriteres. 
Parkeringsmuligheder skal 
overvejes. Formålet er primært 
at give lokale en aktivitetsplads.  
Borgmesteren er gjort 
opmærksom på behovet for et 
driftsbudget til vedligehold. 
Vejflora: Der er ikke meget at 
referere, kontaktpersonen 
(HDN) har mistet kontakten til 
gruppen. 
INVITATION til indvielsesfest. 
Invitation er udarbejdet. 
Valborg har kontakt til 
”underholdning”. 
 

  

 
JBS spørger Torben Stade 
 
 
 
 
JBS tager kontakt til Mads 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HDN undersøger behovet for et nyt møde 
i vejfloragruppen 
 
 
Lokalrådet opfordrer beboere til at 
deltage i planlægningen 
 
 



Jungshoved Lokalråd 

 

                          Side  3 

 

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

 

# Dagsordenpunkter Referat Beslutning 

3 Budget 2019 og 2020 
 
 

Ideer til (ikke  besluttede) 
udgiftskrævende aktiviteter i 
indeværende år: 
Der indkøbes værktøj og maling 
til naturprojekter, der kræver 
vedligehold. 
 
Hjertestarterkursus (Steven er 
spurgt, ikke afklaret). 
 
Annoncefri hjemmeside. Emnet 
tages op i hjemmesideudvalget. 
 
Ekstraordinært tilskud til 
Jungshovedbladet. 
 
Roevæggen renoveres og 
bemales. 
 
Foredragsaften(er) 
 
Frøbyttedag 
 
Reklamestreamere til biler 
(reklame for Jungshoved) 
 
Ekstraordinært driftstilskud til 
Jungshoveds børn 
 

Yderligere ønsker gennemgås og  endeligt 
budget udarbejdes på næste møde. 
Inspiration: 
-LUP handlingsplan 
-Udkast til planstrategi fra VK 
 
 
Efter mødet: 
3 timers kursus koster 3000,- kr 
 
Benyt PDFversionen af bladet. 
 
 

4 Lokalplan og 
miljøgodkendelse 
Lynggård 

Lokalplan, for biogasanlæg er 
vedtaget. 
Ansøgning om 
miljøgodkendelse af 
svineproduktionen granskes for 
at afdække, hvilke 
konsekvenser der måtte være 

I forbindelse med en fremtidig 
miljøgodkendelse af svineproduktionen 
gennemgås det indlæg, der blev 
udarbejdet om trafikbelastning med 
mere. 
Miljøudvalget behandler emnerne på 
næstkommende møde. 
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# Dagsordenpunkter Referat Beslutning 

  5 Nærdemokratimodel 
status 

Umiddelbart ser ændringen i 
kommunal regi ud til at blive til 
Jungshoved fordel, på grund af 
den store aktivitet, der udvises 
på Jungshoved. 
 
Lokalrådet skifter navn til 
Lokalforummet, men har et år 
til at indarbejde navneskiftet. 
Beskrivelsen ændres, så unge 
specifikt nævnes. 
Der ydes en grundbevilling på 
7500 kr. årligt. 
Ekstrabevillinger op til 20000 
kr. afklares rent administrativt. 
Ekstrabevillinger mellem 20001 
og 100000 afgøres i den 
kommunale styregruppe, mens 
bevillinger over 100000 skal 
igennem det politiske udvalg.  
 
Dialogmøder med politikerne 
erstatte af 4 temamøder for 
hele VK samt:  
Et (ikke forudbestemt) antal 
lokale møder, med en 
personsammensætning, der 
afklares i forbindelse med 
mødeaftalerne. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
På det kommende møde vil et tema 
være: UNGE. 
Interessen blandt lokale unge 
undersøges. 

6 Andet nyt fra udvalgene Lise orienterer om mulighed for 
finansiering af stolelift til 
skolen. Endvidere søges penge 
til udskiftning af vinduer, etape 
IV. 

 

7 Orientering fra 
kommunalbestyrelsen 
m.v. 
 

Jungshoved lokalråd inviterer 
VK til at afholde 
kommunalbestyrelsesmøde i 
Jungshoved, formentlig i marts 
2020. 

Mødet afholdes i Forsamlingshuset, 
omkostninger dækkes af VK, praktiske 
arrangementer udføres på initiativ fra 
lokalrådet, omkostningerne dækkes af 
VK. 
EFTER MØDET: mødet afholdes 25. marts 
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# Dagsordenpunkter Referat Beslutning 

8. Eventuelt  
Lokalrådsmedlemmer 
opfordres til at involvere nye 
deltagere i udvalg, 
arbejdsgrupper og lokalrådets 
arbejde. 

 
 

 

 

 

 

 

Til Kalenderen 

Hvad Hvornår 

Styregruppen for Byfornyelsesprojektet møde i skolens bibliotek Dato afventer  

Jungshoveds Børn kastanjedag ude og på skolen Lørdag d. 5/10 kl.10.00 

Borgermøde nr. 4 om Byfornyelse Mandag 18/11 kl 19 – 21.30 

Stærekassemale- og plantedag, Egnshuset Jungshoved Skole Torsdag 17.okt.kl. 14 til 17. 

 

Næste møde Dagsorden og Mødeleder næste møde Referent næste møde 

28.oktober kl. 10 Henning  Tina 

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


