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Referat af bestyrelsesmøde den 20. 2. 2020 kl.16.00-18.00 på Jungshoved skole 

Deltagere Tilstede Afbud Møderolle 

Lis Jespersen X  Mødeleder 

Lise Jacobsen, repræsentant for skolen X  Referent 

Jørgen Svendsen X   

Allan Capion  X  

Torben Svane  X  

Tine Aasberg  X  

Henning Delf Nissen X   

Valborg Schubert X   

    

    

Møderollerne rykker en række ned for hvert møde, så referenten er mødeleder næste gang.  
 
Det godkendte referat offentliggøres på Jungshoved.net og Jungshoveds opslagstavler.  
Referatet sendes desuden pr mail til Vordingborg Kommune.  
 

# Dagsordenpunkter Referat Beslutning 

1 Orientering 

 

Kjeld Laursen er efter ønske trådt ud af lokalrådet 
pr. 1.2. 
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# Dagsordenpunkter Referat Beslutning 

 Byfornyelsesprojektet Folkeparken er sendt i udbud hos tre 
entreprenører, som giver tilbud i uge 9. 
Projektets styregruppen har møde d. 27.2, hvor 
tilbuddene behandles. 
Det er afgørende for projektets gennemførelse, at 
der er frivillige hænder nok. Det bliver spændende 
om, der kan skaffes folk nok. 
 
Kunstrådet har indstillet 4 kunstnere til opgaven 
med gavlmaleriet og kommunens rep. i 
styregruppen har valgt Mia Sloth Møller. 
Det er et håb og ønske, at kunstneren kommer til 
generalforsamlingen d. 12.3 og fremlægger sit 
forslag. 
 
Der er stadig et ønske om et maleri på muren ved 
den tidligere roerampe på Jungshovedvej, ejet af 
Niels Dinesen, som har sagt ja til et maleri. 
 

Folkeparken afholder 
1. spadestik med 
borgmesteren og 
Jungshoveds børn, 
samt medlemmer ui 
udvalget, som vil 
guide deltagerne en 
tur i området og 
fortælle om, det der 
kommer til at ske. Der 
bliver kaffe/te kage, 
evt. under skolens 
halvtag, hvis regnvejr- 
kan også gå indenfor i 
f.eks. østlokalet, som 
er reserveret hertil - 
man kan jo tage de 
mudrede støvler af! 
Tag naboen med! 
 
 
 
 
 
 
 
Kunstrådspuljen kan 
søges til maleri på 
roerampen inden d. 
1.4 og lokalrådet 
ønsker en lokal 
kunstner, som 
tidligere har givet bud 
på opgaven. 
Jørgen tjekker 
kunstrådets krav til 
kunstneren. 
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3 LUP og budget 2020 LUP er opdateret, så den matcher med ny 
Lokalforum. 
Handlingsplan er opdateret  
LUP udvalget har lavet tre ansøgninger til FN- 
puljen (Frivillighed og nærdemokrati- det der 
tidligere var LUP midler, som nu kan søges af en 
bred vifte af foreninger etc. ud over lokalfora) 
LUP udvalget har samlet vores ønsker fra 
handlingsplanen i tre temaer: 
Nærdemokrati til i alt 40.000 kr. 
Forskønnelse til i alt 17.500 kr. 
Branding til i alt 12.600 kr. 
Forslag til ansøgninger var udsendt til alle 
medlemmer før mødet. 

Lise printer et ekspl. 
til hvert bord til 12.3. 
 
Lise printer et ekspl. 
til hvert bord til 12.3. 
 
 
 
 
 
 
 
Ansøgningerne 
finpudses og sendes 
allerede før 12.3, da 
der synes at være 
kapløb om midlerne. 
Flere ansøgninger kan 
løbende indsendes. 
 
 
 

4 Miljøudvalget Der er intet nyt om miljøgodkendelse af 
svineproduktion på Lynggården  
Er under behandling. 
Der er intet nyt om kommende miljøgodkendelse af 
biogasanlæg. 
Er under behandling. 
 
Tilbud fra Ninna Nygård om en frøbyttecafe- pris 
ca. 1500-2000 kr. til dækning af musik og foredrag. 

Vi afventer. 
Vil især lægge mærke 
til, om 
transportbelastningen 
er medtaget. 
 
 
 
 
 
Lis beder Ninna om et 
nøjagtigt tilbud og 
forslag til dag i 
foråret. 
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5 Cykelstiplan Et konsulentfirma er for Vordingborg Kommune i 
gang med at opdatere cykelstiplanerne. 
Der er et spørgeskema, som kan udfyldes. 
 

Jørgen udsender 
orientering på 
maillisten og 
opfordrer alle til at 
svare på vedhæftet 
link. 
Vi ønsker cykelsti fra 
Neblevej til 
Jungshoved By eller 
en to- minus- en vej- 
det sidste er måske at 
foretrække, da det vil 
lette den hurtige 
biltrafik. 
 

6 Kommunalbestyrelsesmøde 
på Jungshoved 

Præsentation af Jungshoved? 
Lokalrådet overvejer inden næste møde spørgsmål 
af relevans til kommunalbestyrelsesmedlemmerne 
Lis orienterede om praktiske forhold og regler. 
Mødet holdes i forsamlingshuset og Vordingborg 
kommune er hovedansvarlig for mødet. 
 

Talerstol kan lånes af 
skolen- skal hentes. 
Aftal med Lise inden. 
Lis udsender liste 
over opgaver, som 
man kan byde ind på. 
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7 Generalforsamling Forslag til nye vedtægter er finpudset og klar til 
12.3 
Forslag til nye medlemmer. 
Flg. fra nuværende lokalråd er villige til at fortsætte 
i Lokalforum: 
Tina, Henning, Jørgen, Allan, Valborg og 
formodentlig Torben. 
Lise er valgt som skolens rep. på skolens 
styregruppes årsmøde d.5.2. 
Der var pt ikke andre, der ønskede at træde ind på 
skolens 2. plads i lokalrådet. 
 
Opgaver vedrørende generalforsamlingens afvikling 
blev fordelt. 
Praktiske opgaver vedrørende generalforsamlingen 
blev drøftet 

Valborg printer ca. 20 
ekspl. 
 
Potentielle 
medlemmer 
opfordres til at lade 
sig opstille, opg. blev 
fordelt. 
 
 
 
 
 
 
 
Lis byder velkommen. 
Dirigenten leder 
derefter mødet med 
hjælp fra Jørgen.  
Jørgen indsamler fra 
udvalgene til 
beretningen- skal 
afleveres senest 25.2 
og kun handle om 
det, der er sket. 
Lis fremlægger 
beretningen med 
hjælp fra udvalgene. 
Jørgen opsummerer 
regnskabet fra Torben 
til fremlæggelse. 
Under pkt. LUP og 
handleplan laver 
hvert udvalg en 
præsentation af 
kommende tiltag. 
Mødet afholdes i 
østlokalet med 
deltagerne omkring 
ca. 6 borde. 
Kaffe/te 
/bordopstilling laves 
af alle kl.18 
Øl og vand indkøb 
Valborg  
Kage bestilles hos 
Muldiverset af 
Jørgen. Pia Prehn 
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# Dagsordenpunkter Referat Beslutning 

leverede til 
borgermødet d. 20.3. 
 Alle møder senest 
kl.18.00. 
 
 
 
 

8 Eventuelt Lis orienterede om to projekter i lokalområdet, som 
fik tildelt midler fra LAG: Jungshoved Kirkehavn og 
Oremandsgård. Lis opfordrede alle til at møde op til 
LAG s generalforsamling på Jungshoved Præstegård 
d. 24. marts – husk at melde jer ind inden på LAG s 
hjemmeside- det er gratis. Lis er pt i LAG s 
bestyrelse. Læs mere i kommende blad. 
 
Der blev lidt opbrud, da alle skulle videre til 
borgermødet om MRSA. 
Derfor til orientering her: 
Der er fuldtegnet til hjertestarterkursus lørdag 
d.29.2.  
God fordeling i deltagere i forhold til genopfriskning 
og nybegynder, samt lokalt. 
Der er pt 4 på venteliste, så nyt kursus kan evt. 
komme på tale, hvis vi kan skaffe midlerne hertil. 
Lise sørger for borde, stole, kaffe/te, kage, frugt, øl 
og vand. 
Steve står for undervisning. 
 
Åbent hus i skolen d.4.april kl.10.00-14.00. Vil 
lokalrådet medvirke med orientering om bl.a. 
byfornyelsen? Eller nyt fra div. Udvalg??? 
 
PS: 
Borgermødet  d.20.2.samlede 59 deltagere til et 
meget flot arrangement med 3 dygtige 
oplægsholdere, - og god og rolig debat. 
 

 
 
 

 

Til Kalenderen 

Hvad Hvornår 

1.spadestik i Folkeparken – mødes på stadion 2.marts kl.14.00 

Generalforsamling i lokalrådet- snart lokalforum 12.marts kl.19.00 

LAG generalforsamling i Jungshoved Præstegård 24.marts kl.19.00 
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Hvad Hvornår 

Kommunalbestyrelsesmøde i forsamlingshuset 25.marts kl.18.00 

Åbent hus i egnshuset Jungshoved skole 4. april kl.10.00-14.00 

Arbejdsdag i Egnshuset Jungshoved skole 25. april kl.9.00-14.00 

Affaldsindsamling med start fra Egnshuset Jungshoved skole 26. april kl.10.00-12.00 

Indvielse Byfornyelse 6-7.juni  

 

Referent Næste møde Mødeleder næste møde 

Lise Jacobsen 

Næste gang: Jørgen  

Efter generalforsamlingen evt. 19.3 kl.19 eller 
formiddag 20.3 eller 16.3  

Lise 

 


