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Dagsorden, bestyrelsesmøde mandag d 28. oktober 2019 kl. 10.00 på Jungshoved skole 

Deltagere Tilstede Afbud Møderolle 

Lis Jespersen  x  

Lise Jacobsen, repræsentant for skolen x   

Jørgen Svendsen x   

Allan Capion  x  

Torben Svane (kasserer, deltager kun ved behov)  x  

Henning Delf Nissen x  Mødeleder 

Tina Åsberg x  Referent 

Kjeld Laursen x   

Valborg Schubert x   

Martha og Sonja X  Fremtidens håb   

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

# Dagsordenpunkter Referat Beslutning 

1 Opfølgning, plantedag 

Vandhul Mislehøjvej 

 
 
Ingen reaktion fra forsyningen, 
kan det evt. komme ind i en 
LUP /LAG ansøgning senere.  

Manglende svar fra Vordingborg 
Forsyning skal ikke forsinke 
byfornyelsesprojektet. 
Mulighed for at lave selvstændigt projekt 
for vandhullet senere. 

2 Byfornyelsesprojektet: 

Parkering ved 
købmandsgården 
Status på arbejdsgrupper 
 
 
 
Indvielsesfest 
 
Borgermøde 18. 
november 
 

 
 
 
 
Vedligeholdelse og -budget 
drøftes i Byfornyelsens 
styregruppe 31/11. 
 
Trafikmåling Jungshovedvej 
Hegn ved skolegård 

I forslaget vedr. folkeparken medtænkes 
parkeringsmuligheder. 
Alle træer fra plantedagen er uddelt. 
Træer af samme sorter kan købes hos 
Flemmings planteskole. 
Trafikudvalget kommer med opdatering 
vedr. trafikmåling. 
Hegnet omkring skolen har en funktion. 
Det ønskes ikke fjernet. God mulighed for 
beplantning ved hegnet, som er i tråd 
med resten af projektet. 
Skolen vil sørge for indgangen om til 
folkeparken. 
 
Lise er koordinator for indvielsesfesten. 
 
Jørgen S. sørger for kage og div. indkøb til 
borgermødet d. 18. november. Vi mødes 
kl. 18.00 og gør klar. 
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# Dagsordenpunkter Referat Beslutning 

3 Budget 2019 og 2020 
 
Hver især går vores 
handlingsplan igennem i 
forhold til projekter og 
kommer med evt. forslag, 
herunder ideer til LUP-
ansøgninger. 
 

Oplæg/gennemgang af budget 
Friluftsrådets pulje til vildnatur, 
ansøgning? 
 
Abonnement på Sjællandske? 
Hjertestarterkursus, 3000 kr. 
Forespørgsel fra Jungshoved 
Kirkehavn 
 

2019 budget: 
Lokalrådet arrangerer sammen med Steve 
et hjertestarterkursus i jan/feb.  
Bidrag fra lokalrådet til juletræsfest for 
Jungshoveds Børn. 
Der afsættes penge til vedligehold af 
hjertestartere. 
Der tegnes prøveabonnement på 
Sjællandske. 
Der afsættes penge til PR for Jungshoved 
(fx i form af streamers til biler). 
Bladet i elektronisk form: Foreløbig nøjes 
vi med pdf-udgave for at undgå reklamer 
på hjemmesiden (jungshoved.net) 
2020 budget: 
Miljøudvalget ønsker midler til foredrag. 
 
Lokalrådet bakker op om ansøgning fra 
Jungshoved Kirkehavn. Jørgen svarer på 
deres henvendelse. 
 

4 Lokalplan og 
miljøgodkendelse 
Lynggård 

Ansøgning om ny 
miljøgodkendelse af 
svineproduktion 
Status fra miljøudvalget 
Kommende miljøgodkendelse 
af Biogasanlæg 

Punktet tages op på næste 
lokalrådsmøde. 
Der er møde i udvalget d. 12. november 
kl. 17 med deltagelse af udvalgsformand 
Else Marie Sørensen (Kommunens 
Miljøudvalg) og udvalgsformand Michael 
Larsen (Kommunens Plan- og 
teknikudvalg). Interesserede er velkomne. 

5 Nærdemokratimodel 
status 

Fra møde d. 21.6: 
-Svar fra VK vedr. ny 
demokratimodel og overførsel 
af indestående midler v. Lis 
-Svar fra VK vedr. rapport om 
dialogmøder v. Lis 
Gentagelse? 

Punktet udsættes til næste møde i 
lokalrådet, da vi ikke har modtaget svar 
på vores henvendelse. 
Kommunen inviterer til orienteringsmøde 
om overgang til ny model 21/11 18.30. 

6 Andet nyt fra udvalgene 
 
Indlæg til bladet fra 
udvalgene, byfornyelsens 
arbejdsgrupper og 
bestyrelsesmedlemmer 
med relevant viden til 
bladet. 

 
 
 

Miljøudvalget bedes se på kommende 
miljøgodkendelse af svineproduktion på 
Lynggård. 
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7 . Eventuelt 
 

Vi opfordrer alle interesserede 
til at deltage i 
Lokalrådsarbejdet, herunder i 
udvalg og arbejdsgrupper 
 
Jungshoved Krisecenter 
overvejer hvordan lokale 
frivillige kunne involveres 

Tages op i forlængelse i 
Byfornyelsesprojektet 
 
 
 
Lokalrådet hører gerne forslag fra 
krisecenteret 

 

 

 

 

 

Til Kalenderen 

Hvad Hvornår 

Styregruppen for Byfornyelsesprojektet møde i skolens bibliotek 31. oktober kl. 16.00 

Møde i miljøudvalget 12. november kl. 17.30 

Borgermøde nr. 4 om Byfornyelse 18. november kl. 19.00-21.30 

VK møde om overgang til ny nærdemokratimodel 21. november kl 18.30 - 21 

 

Næste møde Dagsorden og Mødeleder næste møde Referent næste møde 

23. januar kl. 19.00 Tina Åsberg Kjeld Laursen 

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


