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Referat af styregruppemøde den 6. december 2019 kl. 9 - 11 
 
Sted: Egnshuset Jungshoved Skole 
 

Deltagere Tilstede Afbud Møderolle 

Anja Valhøj, Planchef X  Formand 

Signe Ulfeldt, Plan og By X  Projektleder 

Elsba Hardlei, Plan og By X  Referent 

Mads Laursen, Købmandsgården  X  

Torben Stade Nielsen, Egnshuset X   

Henning Delf Nissen, Lokalrådet X   

Jørgen B Svendsen, Lokalrådet X   

 
  
1. Indvielsesfest  
 
Lise Jacobsen er koordinator for indvielsesfesten. Der er nedsat en planlægningsgruppe med 
repræsentanter fra hver arbejdsgruppe. Foreløbigt program for hele arrangementet 6-7. juni blev 
præsenteret (vedlagt). Borgmester Mikael Smed har givet tilsagn til den officielle del af 
indvielsesfesten. Der er afsat i alt 60.000 kr. af byfornyelsens budget til indvielsesfesten, heraf 
20.000 kr. til kommunikation og markedsføring. Midler til fotografier af processen før, under og 
efter anlæg er eksklusiv. Budgettet forudsætter at Folkeparken etablerer sceneoverdækning og 
strømforsyning til scene. Der kan indenfor budgetrammen gives tilskud til bespisning. 

 
2. Vejflora  
 
Arbejdsgruppen og Vordingborg Kommune er blevet enige om en endelig skitse for vejflora. 
Styregruppen tager dette til efterretning og afventer rentegning. 

 
3. Gavlmaleri 
 
Pga. en kommunikationsfejl, var alle bilag ikke nået frem til Billedkunstrådet til deres møde den 20. 
november. Projektlederen beder Billedkunstrådet vende hurtigst muligt tilbage pr. mail med 1-2 
forslag til kunstner. Billedkunstrådets forslag til samskabelsesproces blev godkendt.  
 
4. Klubhus 
 
Der har været en politiaktion, hvor ulovlig brug af klubhuset blev stoppet. Vordingborg Kommune 
undersøger, om hændelsen påvirker byfornyelsen.  
 
5. Folkepark – mulighed for frivillige og sponsorer i anlægsprojektet 
 
Folkeparken er pt. ved at blive detailprojekteret af ETN ud fra kommentarerne på borgermødet 
18/11. Det blev drøftet, om det er muligt at delopgaver kan tages ud af udbuddet eller skrives ind 
som optioner, og i stedet løses af frivillige fra lokalsamfundet. Vordingborg Kommune drøfter dette 
med ETN.   
 
6. Drøftelse af drift 
 
Vordingborg Kommune har p.t. afsat midler til græsslåning i Folkeparken (herunder vedligehold af 
én, mindre fodboldbane) samt til at slå vejrabatter. Styregruppen besluttede at en oversigt over 
øvrige driftsopgaver fremlægges på næste styregruppemøde med henblik på at fordele disse. 



Byfornyelse 2019-20 Jungshoved, den blomstrende halvø 

 2 

Signe snakker med Trafik, Park og Havne om, at slåningen af blomsterrabatter skal ske med 
fingerklipper og afklip opsamles. 
 
7. Mødeplan 2020 
Næste møde i styregruppen er 24. februar 2020.  
 
Det blev endvidere aftalt at invitere til et orienterende borgermøde i marts/april, afhængigt af 
kunstnerens tidsplan. Mødets dagsorden vil primært være indvielsesfesten og præsentation af 
skitse til gavlmaleriet.    
 
8. Eventuelt 

 
Det blev aftalt at markere Folkeparkens anlæg med et første spadestiks-arrangement. Borgmester 
Mikael Smed inviteres til at tage første spadestik omkring 1. marts. Borgmesteren har 
efterfølgende noteret mandag 2. marts kl. 14 i kalenderen. Datoen forudsætter at entreprenør er 
udpeget inden da.  


