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Beretning til generalforsamlingen 2020 

Efter generalforsamlingen vil den godkendte beretning indgå i referat af generalforsamlingen, som  
offentliggøres på Jungshoved.net. 
 

Siden generalforsamlingen i marts 2019 er flg. at berette:  

Bestyrelsen har holdt 9 bestyrelsesmøder (udover borgermøder, valgcafe, møder i udvalg og 

arbejdsgrupper), typisk med 10 punkter på dagsordenen, idet det høje aktivitetsniveau er fortsat. 

Bestyrelsen har gennem året deltaget aktivt i at forberede den ny model for nærdemokrati, som har 

ført til den stiftende generalforsamling for Jungshoved Lokalforum. 

Det er lykkedes at bevare Jungshoved som lokalområde med direkte valg til lokalforum. Vi håber på et 

godt samarbejde med kommunen, som p.t. er noget hæmmet af at den kommunale 

frivillighedskoordinator har opsagt sin stilling. 

Årets store projekt har været det frugtbare samarbejde med Vordingborg Kommune om Byfornyelsen, 

der er organiseret i en styregruppe og 6 arbejdsgrupper med i alt ca. 35 deltagere, der har lagt et stort 

arbejde i at finde de bedst mulige løsninger – Lokalrådet siger mange tak for indsatsen! 

Hertil kommer de mange borgere, der har deltaget i 4 borgermøder undervejs og fulgt med via bladet 

Jungshoved og hjemmesiden jungshoved.net.  

Bestyrelsen har også anbefalet Kirkehavnens ansøgning om støtte til renovering, der netop er godkendt 

med 125.000 kr fra LUP-puljen og 125.000 kr fra LAG-midlerne.  

15 personer arbejder direkte med i Lokalråd og udvalg, og dertil kommer en stor indsats i bladets 

redaktion, skolens styregruppe, naturprojekter og alle foreningerne. Alligevel vil vi gerne have endnu 

flere med, så alle hjørner af Jungshoved er repræsenteret, og vi kan holde aktivitetsniveauet oppe. 

 

LUP-udvalget, Jørgen B Svendsen, Lise Jacobsen 

Udvalget der står for at opdatere den lokale udviklingsplan, har haft fornøjelsen af at sætte hak ved 

tæt på 80 afsluttede aktiviteter siden sidste generalforsamling, så det er ikke tom snak når folk siger at 

der altid sker noget på Jungshoved. På generalforsamlingen fremlægges oplæg til ca. 30 nye aktiviteter, 

store som små.  

Det kommunale tilskud til Lokalrådet var i 2019 36.000 kr. Det er i 2020 omlagt til et lille basistilskud på 

7.500, mens resten må søges i den nye FN-pulje (FN= Frivillighed og Nærdemokrati), der afløser den 

tidligere LUP-pulje.  

Op til generalforsamlingen har vi derfor indsendt 3 ansøgninger på i alt 70.000 kr til FN-puljen. 
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Hertil kommer så alt det, der stadig er undervejs i byfornyelsesprojektet.  

Har vi så kræfter til det hele? Det er først og fremmest op til de frivillige kræfter, men hvis alle på 

Jungshoved gør bare 1 ting de brænder for, så kommer vi langt. 

 

Miljøudvalget 

Udvalget består af: Allan Capion, Lis Jespersen, Jørgen Hein, Peder Andersen, Sisse Siggaard Jensen, 

Valborg Schubert og Gert Rønne. 

Miljøudvalget har haft møder, der afspejlede de synspunkter, der er omkring miljøet fra forskellige 

sider. Møderne har altid været holdt med en god tone og respekt for andres holdning. 

Der har især været drøftelser omkring lokalplan for Lynggården (som er vedtaget), og 

miljøgodkendelser for biogasanlægget og Lynggården, som stadig er til behandling i kommunen, men 

som forventes bliver politisk behandlet snarest muligt. 

Desuden  har der været drøftelser om vandkvalitet, trafikbelastning på Jungshoved, Åsdalprojektet og 

affald. 

Et velbesøgt Borgermøde om MRSA og sundhedsrisiko ved at bo tæt på en svinefabrik er blevet 

afholdt. 

Trafik- og transportudvalget 

Udvalget havde i 2018 en god dialog med kommunens vejafdeling om mere tryghed i trafikken. Vi fik 

bl.a. dokumenteret at mange bilister kører for hurtigt i landsbyerne, og vi endte med at indsende en ret 

lang ønskeliste til den kommende trafiksikkerhedsplan. Derefter er dialogen desværre gået lidt i stå. 

Vi vil arbejde på at Jungshoved ikke bliver overset i Trafiksikkerhedsrådet og i forbindelse med ny 

cykelstiplan. 

Vi mener det er vigtigt at der ikke pludselig kommer nogle tekniske løsninger, der ikke passer ind i det 

lokale liv.  

Delebussen Frøen kører rigtig godt, takket være en trofast gruppe af knap 20 Frøpassere, der står for 

de daglige indkøbsture til Præstø og omegn. Vi er meget taknemmelige for denne store frivillige indsats 

og glæder os over at der er kommet nye til i løbet af året. Det skyldes nok at Frøen viser sig at være 

mere end et transportmiddel, det er også et rullende samlingspunkt.  

Mange på Jungshoved er glade for Frøen, også selv om de ikke har brug for den lige nu. 

Og der er flere eksempler på beboere uden bil, der flytter til eller bliver på Jungshoved på grund af 

Frøen. 
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De faste ture løber nu tit over 330 enkeltture om måneden, og derudover lånes Frøen mere og mere 

ud til privat samkørsel, der kan være alt fra indkøbsture over museumsbesøg til vinsmagning.  

Samtidig aflaster vi Flextur så meget, at Frøen alt i alt ikke koster kommunen noget. Og derfor regner vi 

også med at fortsætte med det lave gebyr på 5 kr. pr enkelttur, og 2 kr./km hvis man selv låner Frøen.  

 

Tur og naturudvalget: 

Udvalget består af: Marianne Pedersen, Bent Pedersen, Torben Stade, Tina Åsberg, Lise Jacobsen 

Vi har i 2019 arrangeret og gennemført 8 traveture på ca. 5 km. ad forskellige beskrevne ruter på 

Jungshoved. (I Bønsvighoved skov, Rævsvænge, Over Lyngen og Bøged, Slotsbanken og det åbne land, 

Det Øde og Tjørnehoved, Bønsvig) I 2020 har vi haft traveture til Roneklint Kragevig. 

Søndag d.2. juni afholdt vi i samarbejde med menighedsrådet og pensionistforeningen cykeltur 

Jungshoved rundt med fin tilslutning og gæster fra Røret. 

Lørdag d. 17.august 2019 afholdt vi traveturen Jungshoved rundt, 22 km, med 39 deltagere , et 

hyggeligt heldagsarrangement, som tiltrækker folk både lokalt og udenbys.  Igen i godt samarbejde 

med menighedsrådet. 

Vi har et godt samarbejde med kommunens naturvejleder, som bl.a. har haft en velbesøgt botaniktur i 

Ræveholms mose og en insekttur til Bøndernes Egehoved. Vi mødes 1-2 gange årligt. 

Desuden har vi deltaget i kirkevandring fra Allerslev til Jungshoved d. 16.juni og en tur til Nyord med 

Røret, andre både og Frøen. Endnu et godt samarbejde med menighedsrådet og Jungshoveds børn. 

Vi har i år medvirket med som guider på to korte ture kaldet +60-ture på max. 3 km., som er et 

kommunalt projekt ,som fortsætter i det kommende år. Desuden har vi indledt samarbejde med 

kommunens koordinator i DR TV´s temaudsendelser om Vidunderlige vilde natur i Danmark, hvor vi 

skal medvirke med en udstilling om vores turforslag og skønne natur på Præstø Bibliotek i juni-juli 

måned. 

Vi har et godt samarbejde med postbåden Røret om sejltider og aktivitetsmuligheder og glæder os 

over, at det går godt sejlladsen til Jungshoved. Vi mødes mindst en gang om året. 

Alle i udvalget er med i forskellige arbejdsgrupper under projekt Byfornyelse. 

Vedrørende Naturområde Sydgården er der en arbejdsgruppe, som står for tilsyn og vedligeholdelse.  
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Blomsternes halvø: Kontaktperson : Lise Jacobsen 

Igen i år har lokale borgere tilplantet og passet 17 blomsterkummer med planter indkøbt for midler 

ansøgt via lokalrådet og mange planter, som lokale borgere selv har fremdrevet. Vinder af årets 

flotteste blomsterkumme blev for 3. år i træk Bønsvig v. Ida Nerup.  

Vi håber, at kunne gøre det samme i år.  

Bladet Jungshoved: Kontaktperson : Lise Jacobsen 

4 gode numre er udkommet i år. Bladet glæder sig over stor velvillighed fra lokale beboere til at skrive 

artikler. Frede Jørgensen, som har sat bladet i mange år, er blevet afløst af Henrik Hansen, men 

fortsætter i redaktionen. Mogens Jacobsen er kommet med som korrekturlæser. Økonomien løber 

rundt med tilskud fra menighedsrådet, lokalrådet, skolen og generøse frivillige bidrag. 

Turisme og bosætningsudvalget: 

Består af Henning Delf, Allan Capion, Lise Jacobsen. 

Vi har afholdt et velbesøgt velkomstmøde for nye beboere i september måned. Desuden har vi i 

lokalrådet haft besøg af konsulenterne for Bosætning i Vordingborg kommune for bl.a. at høre, 

hvordan vi herude, kan medvirke til den kommunale strategi. Også i dette udvalg har alle været aktive i 

arbejdsgrupper om byfornyelsen- som i den grad også er et turismefremstød. 

Vi glæder os over at halvøens mange overnatningssteder er flittigt besøgt og at endnu en aktør i feltet 

er kommet til, nemlig Muldiverset i Stavreby, hvor man kan handle i gårdbutik og spise i restauranten 4 

dage om ugen. Det vil turisterne blive glade for. 

Jungshoveds Børn: Kontaktperson Tina Åsberg 
 
Årets første arrangement i gruppen var fastelavnsfesten på skolen. Her var næsten 80 deltagere mødt 

op til en rigtig hyggelig eftermiddag. Vi nød de lækre hjemmebagte fastelavnsboller, som frivillige 

havde medbragt. 

Skærtorsdag havde menighedsrådet igen arrangeret påskehygge i rejsestalden, og med det flotte vejr 

kunne vi trille påskeæg på slotsbanken. I rejsestalden blev der klippe-klistret og malet fine påskeharer.  

D. 14. september gik turen med Røret til Nyord på menighedsrådets årlige udflugt. Vi havde flot solskin 

og børnene nød sejlturen. På Hyldevang Naturcenter blev der bagt snobrød, spist pølser og leget en 

masse inden, turen gik videre til Noorbohandelen og lækre isvafler. 

I starten af oktober mødtes en lille gruppe børn og forældre til en blæsende kastanjetur til 

Skovvanggård. Efter indsamling af kastanjer blev der lavet flotte dyr mm. i køkkenet på skolen. Turen 

blev dækket af Sydsjællands Tidende og gav en fin omtale samt billede på forsiden.  
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I efterårsferien var der male og plantedag på skolen. Her skulle der males stærekasser, som skal bruges 

i forbindelse med byfornyelsesprojektet, og køkkenet var fyldt med maleglade børn og voksne. 

Vores årlige julehygge-komsammen i rejsestalden blev desværre aflyst pga. manglende tilmeldinger. 

Til gengæld var der igen stor opbakning til juletræsfesten på skolen. Her var også næsten 80 deltagere. 

Et rigtig hyggeligt arrangement med høj hygge-faktor, jul i lange baner og mange hjælpsomme hænder 

fra alle de deltagende. 

Egnshuset Jungshoved skole: 

Lise Jacobsen er skolens rep. i lokalrådet og fortsætter i lokalforum. Der har været afholdt årsmøde i 

styregruppen i februar. Økonomien er god og vi har i marts sidste år skiftet vinduer i øst og vestlokalet. 

Der er blevet malet i gymnastiksal og lærerbolig og lavet et større elarbejde. 

Udlejning af både lærerbolig og skole er stabil og god og giver os indtægter til vedligehold og inventar. 

De faste aktiviteter går godt og som alle kan se, er der mange biler næsten hver dag. 

Skolen har desuden været benyttet til et utal af møder i forbindelse med byfornyelsesprojektet- ca 50 

til styregruppe, arbejdsgrupper og borgermøder. 

Et løst regnestykke siger, at der har været folk i skolen mindst 250 dage i 2019 – dertil kommer de 

dage, der gøres rent og pudses vinduer. 

I februar fik vi skiftet vinduer i strandjagtslokalet, omklædningsrum, baderum, redskabsrum, vævestue 

og viceværtsboligen. D. 11. marts blev der opsat en stolelift, så alle kan komme op på første sal og 

deltage i de mange aktiviteter, der foregår der. Vi har ansøgt og modtaget tilskud fra kommunens 

tilgængelighedspulje og hos Lions Club Præstø- Fladså, således at skolens egen udgift kun bliver ca. 

25.000 kr. Desuden har vi fået hjælp fra frivillige i forbindelse med opsætningen. 

Vi har utrolig stor glæde af alle de frivillige hænder i skolen til arbejdsdagene og i dagligdagen. De 

fortjener stor ros og tak. Uden dem så økonomien og skolen helt anderledes ud. 

 


