
Referat af møde om indvielse af projekt ”Natur- og landskabsværdier i byfornyelsen” 

D. 5.marts 2020 kl.19-21.30 på Jungshoved skole 

Til stede: 

Tina, Tine, Liv, Bent, Henning, Henrik, Janne, Valborg, Torben, Knud, Jørgen B.S., Lise 

Afbud fra: Steen, Ann Helen, Mads, Carina. 

 

• Skemaet med alle aktiviteter blev gennemgået og opdateret- se vedhæftede. 

             Imponerende udvalg af aktiviteter! 

• Ønsker til budgettet: Vedhæftet foreløbigt budget. 

• Spredte kommentarer i øvrigt: 

o Alle melder svar og yderligere kommentarer til Lise senest 3.april 

o Præmier kunne være en bænk fra Tonny, keramik fra Tine Bech Willumsens 

værksted, en bog, et spil o. lign.  

o Vi mobiliserer kræfter fra hele halvøen til praktiske gøremål 

o På boldbanen opsættes 4 telte plus en pavillon til hjertestart/førstehjælp 

o Kunstnergruppen bør overveje om deres aktivitet lørdag kun foregår i folkeparkens 

ene telt og der kun er åbne gallerier søndag 

o Vi kan overveje et større tilskud til maden eller købe f.eks. ispinde til børnene og 

chokolade mm. til kaffen  

o Der skal søges tilladelse til musik mm i offentligt rum, hvem gør? 

o Der skal søges bevilling til salg af alkohol ( vin, øl) dag og aften- Mads L.  begge 

dele? 

o Der skal planlægges med mange sælgere af drikkevarer ved start på spisning fra 

kl.17.30-18.00- for at undgå lang kø og kold mad. 

o Der skal overvejes om, vi skal hyre folk til at vaske op efter maden- udgift? 

o Alle skal deltage i oprydning og rengøring efter deres aktiviteter og de fælles 

praktiske gøremål- samle affald, køre på genbrug, renholde toiletter undervejs og 

efter, feje gulve, slå telte sammen, flytte borde og sikkert meget mere.  

Men vi plejer jo, at være gode til oprydning, så mon ikke, det går! 

 

Sikkert noget, jeg har glemt? Meld tilbage hvis fejl o. lign.  

NÆSTE MØDE: tirsdag d.21.april kl.19.00 på skolens østlokale. 

 

Referat Lise Jacobsen 

 
Andet end ovenstående til næste møde: 
- er der noget med brandtilsyn, når der er telte?  
- Tovholder / et team på ‘fælles praktiske gøremål’ i løbet af dagen og aftenen 
- måske er der brug for en fælles retningslinie for evt. salg i Folkeparken (måske slet ikke noget ud 
over mad, drikke og plakater? Hvad med kunstnerne?) 
  

 


