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Journalnummer (udfyldes af Vordingborg Kommune) 

 

 

1. Projektets titel: Forankring af Nærdemokrati på Jungshoved 

 

2. Beløb der søges finansieret af FN-puljen: 

Hvilket beløb søges fra FN-puljen: 40.000 kr. 
 
Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb?   100 % 
   

3. Oplysninger om ansøger 

CVR nr.: 

34385963
 

Ansøgers navn (lokalforum/forening/organisation): 

Jungshoved Lokalforum
 

Ansøgers adresse: 

v. Lise Jacobsen, Ambæk Mark 10, 4720 Præstø
 

  

 

Kontaktpersons navn:  

Lise Jacobsen
 

Kontaktpersons stilling: 

Medlem af Jungshoved Lokalforum
  

Kontaktpersons telefon nummer: 

24 45 31 47
 

 
 

4. Projektets forventede start- og slutdato (max. 24 måneder total) 

 
Startdato:    Slutdato: 

1.april 2020
  

1.april 2021
 

 
Sæt kryds: 

Projektet er ikke igangsat på ansøgningstidspunktet
 

5. Baggrund for projektet 

Jungshoved har en stærk tradition for aktive fællesskaber, organiseret i en række lokale foreninger og koordineret 
gennem Egnshuset og Jungshoved Lokalråd/Lokalforum. 
 
Fællesskabet er også en af grundpillerne i vores vision og lokale udviklingsplan:  
Jungshoved vil være kendt som et attraktivt sted at bo for aktive familier og pensionister, der værdsætter det sunde liv 

midt i naturen, fællesskabet og det stressfrie liv i baghaven. 

Ildsjæle og stærke samlingspunkter skal holde fællesskabet levende omkring naturoplevelserne, historien, kultur- og 

fritidstilbuddene. 

Disse aktive fællesskaber udgør en god grobund for Vordingborg Kommunes nye nærdemokratimodel.  

Dette skema skal udfyldes ved ansøgning til FN-puljen. 
Der må gerne vedlægges bilag, men ansøgningsskemaet 
skal give et kort, præcist, samlet overblik over projektet. 
Læs retningslinjerne grundigt før skemaet udfyldes. 
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6. Beskriv projektets formål, aktiviteter og forventede effekter 

Med dette projekt vil vi forankre Vordingborg Kommunes nye nærdemokratimodel blandt alle lokalområdets borgere 
og aktive fællesskaber gennem følgende aktiviteter: 

1. Sikre udgivelsen af 4 numre af bladet Jungshoved (Ca. 250 redigerede sider i alt). 

Bladet formidler vores lokalhistorie, vores natur, vores erhverv, vores kirke/foreningsliv, vores miljø 

og vores fælles dagligdag. Bladets formål er at skabe enhed, ikke enighed.  

Bladet uddeles gratis til alle fastboende og når derudover mange andre abonnenter. På grund af 

frivilligt arbejde og medfinansiering fra Jungshoved Menighedsråd og Egnshuset Jungshoved Skole 

er det muligt for Lokalforum at nå næsten alle på Jungshoved til en meget lav kontaktpris (ca. 3,50 

kr. pr blad). 

2. Publicere hjemmesiden Jungshoved.net. 

Lokalområdets hjemmeside redigeres af et udvalg under Lokalforum og henvender sig til både 

beboere og gæster på Jungshoved. Her samles bl.a. nyheder, information, oplæg, handlingsplaner 

og referater fra Lokalforum, så alle kan deltage i den lokale demokratiske proces.  

Hjemmesiden samler også Jungshoved-kalenderen, der typisk rummer 10 begivenheder af almen 

interesse pr måned. 

3. Etablere opslagstavler i Lundegård og sommerhusområder. 

Digitale medier når mange, men langtfra alle på Jungshoved.  Derfor vil vi udvide antallet af de 

opslagstavler, der flittigt benyttes af Lokalforum og andre til nyheder, invitationer med mere. 

Opslagstavlerne supplerer på den måde bladet Jungshoved med dagsaktuelt stof. 

4. Afholde informations- og debatmøder for alle på Jungshoved. 

Med en kombination af inspirerende oplæg og lokal debat vil vi styrke forståelsen af det nære 

demokrati, den lokale udviklingsplan og interessen for frivilligt arbejde. 

5. Planlægge og gennemføre en temadag for og med unge på Jungshoved. 

Med et særligt fokus på at inddrage unge i den demokratiske proces vil vi med professionel bistand 

planlægge og gennemføre en temadag, der munder ud i forslag til indsatsområder for unge på 

Jungshoved. 

6. Opkvalificere deltagere i Lokalforum og lokale foreninger. 

Gennem oplæg og kurser vil vi styrke de frivillige, der går ind i Lokalforum og bestyrelser for at 

repræsentere lokalområdet. 

 

7. Hvordan understøtter projektet lokalområdets sammenhængskraft, kvalitet og fællesskab? 

Gennem øget kendskab til Jungshoveds kvaliteter, til de aktive fællesskaber og til den nye nærdemokratimodel 

8. Hvordan understøtter projektet Vordingborg Kommunes vision 2030? 

Projektet understøtter direkte Vordingborg Kommunes vision om en kommune, hvor: 
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Fællesskab og nærhed er vigtigt. Folk hjælper hinanden, de er imødekommende og venlige. Alle har lyst til at være her 
og fortæller de gode historier til familie og venner. Tilflyttere oplever, at det er nemt at falde til, møde nye mennesker 
og engagere sig. 

Hundredvis af frivillige ildsjæle giver undervisning og træning af høj kvalitet. Andre er aktive i lokalrådene og arbejder 
med områdernes potentiale og det lokale nærvær. 

9. Hvordan understøtter projektet landdistriktsudvikling (herunder erhverv og bosætning) i Vordingborg Kommune? 

Projektet understøtter især bosætning ved at realisere dele af visionen: 
Fællesskab og nærhed er vigtigt. Folk hjælper hinanden, de er imødekommende og venlige. Alle har lyst til at være her 
og fortæller de gode historier til familie og venner. Tilflyttere oplever, at det er nemt at falde til, møde nye mennesker 
og engagere sig. 

10. Formidling og evaluering 

Hvordan formidles projektets aktiviteter og resultater? Hvordan evalueres og afrapporteres projektet?   
og hvordan sikres projektets bæredygtighed f.eks. i form af drift og vedligeholdelse? 

Projektaktiviteterne består i sig selv i høj grad af formidling, og afrapportering vil primært bestå i de blade, 
hjemmesideindhold, opslag og mødereferater, der produceres undervejs.  
Temadagen for unge vil munde ud i forslag til indsatsområder for unge på Jungshoved. 

11. Projekt organisering og frivillig indsats  

Beskriv hvordan, dvs. hvem har ansvaret for projektets gennemførsel - hvilke frivillige kræfter og brede 
samarbejdsrelationer er der engageret i projektet. 

Jungshoved Lokalforum er hovedansvarlig.   
Frivillige ildsjæle i og uden for lokalforums bestyrelse i etablerede udvalg, arbejdsgrupper og redaktioner står for 
gennemførelsen med professionelle input som nævnt.  
 

12. Budget (som udgangspunkt er budgettet inklusiv moms, da de fleste ansøgere ikke vil kunne fratrække moms. Hvis 
andet er tilfældet, angives det i skemaet)   

 
 
 
 

Aktivitet 2020 2021 I ALT 

Sikre udgivelsen af 4 numre af bladet Jungshoved 10.000   

Publicere hjemmesiden jungshoved.net   2.000   

Etablere opslagstavler i Lundegård og sommerhusområder    4.000   

Afholde 4 informations- og debatmøder om aktuelle emner 12.000   

Planlægge og gennemføre en temadag for og med unge på Jungshoved 10.000   

Opkvalificere deltagere i Lokalforum og foreninger   2.000   

    

    

    

    

    

    

I ALT (hele 1000 kr.) 40.000   
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13. Tilladelser (hvis relevant for projektet) 

 

15. Bilagsoversigt  

Angiv hvilke bilag, som er fremsendt sammen med ansøgningsskemaet.  
(Herunder evt. driftsaftale/driftsplan, udtalelse om projektet fra lokalforum, tilladelser, m.v.) 

1. 

2. 

3. 

 

16. Dato og underskrift 

 
 
 
 
 
 
 

Ansøgning sendes til: 

Ansøgning og bilag sendes via E-mail til:  
FNpulje@vordingborg.dk 
 
Ansøgninger behandles løbende i henhold til ”Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra FN-puljen”.  

Er der opnået de fornødne tilladelser til projektets gennemførsel? Redegør her for status: 

Kræver ikke særlige tilladelser 
 
 
 


