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Mødeindkaldelse  

Arbejdsgruppen ”Rekreative ruter” torsdag d. 6.februar 2020 kl.19.00 på Jungshoved skole (Bibliotek) 

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 projektets 

styregruppe 

Vores forslag til ruter mm er godkendt 

af styregruppen. 

 

Dejligt 

2 Status vedrørende: 

• Sjællandsleden 

Folder og tekst til 

hjemmeside 

• Ruter fra Jungshoved By 

Informationsskab til 

skolens gavl er bygget. 

Planche til skab. 

Miniguides og A4 guides 

til hjemmesiden. 

• Panoramaruten : 

Eventyrlig idyl- 

Jungshoved. Henvisning 

til ruten. 

• Berlinruten  

Alt. Rute gennem skoven 

• Fotos 

 

Udkast til kortere tekst udarbejdet – 
gennemlæses af gruppen – 
kommentarer sendes til LiseT 
Bent og LiseJ finder fotos frem eller 
tager nye – nyt møde omkring valg af 
fotos 
Dokumentet tilføres faciliteter 
 
Opført – og beskrivelser næsten færdige 
 
 
 
Lise J forsøger igen at kontakte August 
Hage mhp rute igennem skoven mhp 
forbedring af stien 
 
Henvisningsskilt i Tjørnehoved 
 

- Se ovenfor 

 
Når tekst og fotos er færdige 
sendes til Jette S 
 
Nyt møde om valg af fotos m 
slideshow 
 
 
 
LiseJ sender til tryk 
 
 
 
 
 
 
 
Jette S er i gang med skiltning 
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# Dagsordenpunkter Referat Beslutning 

3 Indvielsesfest d. 6. juni: 
Kort orientering fra 
indvielsesudvalget 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vores bidrag til indvielsen: 

• Guidet tur i Jungshoved 
By. Hvem vil? 

• Søndagsarrangementer i 
landsbyerne. Cykelrute? 
Andet? 

 

 

Fra indvielsesudvalget: 

I stedet for at lave ture fra indvielsen ud 

til landsbyerne, foreslår 

underholdningsgruppen, at vi inviterer 

landsbyerne til Folkeparken med en 

bod, der handler om aktiviteter i 

landsbyen- ikke salgsboder med syltetøj 

og den slags, men noget landsbyen kan 

byde på.  

Desuden vil de gerne have f.eks. fem fra 

hver by til at dyste i en slags fagenes 

fest. 

Bent, Knud og LiseJ 
 
Alle tænker fantasifuldt – inkl. Hvem 
kan vi spørge om at være med.. 
-Hønseskidningskonkurrence! 
-Kunstner udstilling 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tænke over gode idéer mm 

4 Opgaver til næste møde 
 

 Se ovenfor 

5 Dato for næste møde 
 

 31.marts 2020 kl 19 

 

           

Ny vejføring     Ruter fra Jungshoved By 

 


