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Dagsorden for styregruppemøde torsdag den 27. februar 2020 kl. 16 – 17.30 
 
Sted: Egnshuset Jungshoved Skole 
 

Deltagere Tilstede Afbud Møderolle 

Anja Valhøj, Planchef X  Formand 

Signe Ulfeldt, Plan og By X  Projektleder/referent 

Torben Stade Nielsen, Egnshuset X   

Henning Delf Nissen, Lokalrådet X   

Jørgen B Svendsen, Lokalrådet X   

 
  

1. Budgetstatus (herunder evt. behov og muligheder for omfordeling) 
Der er ikke udsigt til mindreforbrug i nogen af delprojekterne. Da Folkeparken har brug for flere midler 
og da de indlagte frivillige poster har vist sig at være begrænset ift. først antaget, blev muligheden for 
at rykke rundt på nogle midler fra poster som rådgiver (buffer på 50.000kr ialt), arrangementer og 
formidling drøftet. 
VK gennemgår alle poster i byfornyelsesbudgettet til næste møde, førend beslutning om omfordeling af 
midler mellem posterne. 
Der er fortsat udkig efter sponsorater blandt Jungshoveds beboer. 

 
2. Tilbud på Folkeparken 

- indstilling om valg af entreprenør, 
- drøftelse af optioner, frivilligt arbejde og sponsorer 

Valg af entreprenør blev godkendt og budgettet gennemgået. Følgende spørgsmål, kommentarer og 
ønsker lyder: 

1) Hvorledes skal posten om såning af græsser til 45.000kr forstås – bliver jorden klargjort 
forinden? – ETN bedes levere en beskrivelse. 

2) Der er i tilbuddet indskrevet mindre planter, end i udbuddet – er dette ønskeligt? 
3) Der er i tilbuddet indskrevet lærketræ til kvashegnets rafter, hvor der i udbuddet står gran – er 

dette bemærket? Stor prisforskel, men også væsentlig længere levetid. 
4) Det er vigtigt at bibeholde optioner i kontrakt. Disse evt. med udløbsdatoer og gruppering.  
5) Der skal stå ved samtlige optioner, at de udtrykkeligt skal bestilles før de er gældende. 
6) Bioplatform kan tages ud af anlæg, men ej af projektet. Dvs. at lokalråd senere vil søge 

fondsmidler til denne, som et lille projekt i sammenhæng med det store. 
7) Af de mulige frivillige poster indskrevet i udbuddet prioriteres det foreløbig at overtage 

fældning af poplerne (12.000kr). Dernæst (afhængigt af svaret på spm 1) græssåning. 
 

3. Arrangement af første spadestik 2. marts 
Arrangementet er fint planlagt. Fra Vordingborg kommune deltager Elsba og Signe og derudover 
deltager vores rådgiver ETN arkitekter. 

 
4. Proces for Gavlmaleri 
Der er tvivl om hvilken lift vi får sponsoreret til udførelse af gavlmaleriet – Jørgen undersøger dette 
forhold. 
Gavlmalerigruppen har ikke svaret Elsbas mail om datoer for opstartsmøde med kunstner – Jørgen 
fortæller at arbejdsgruppen skal mødes lørdag d. 29. februar og vil kontakte Allan for yderligere 
information herom.  
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Det aftales at VK altid skal cc på mails mellem kunstner og arbejdsgruppe – Jørgen videregiver gruppen 
denne information. 

 
 

5. Drøftelse af drift 
Jf. referat af 6/12: Styregruppen besluttede at en oversigt over øvrige driftsopgaver fremlægges 
på næste styregruppemøde med henblik på at fordele disse. 

Dette punkt blev udsat til næste møde. 
 

6. Status på indvielsesfest 
Alt godt med indvielsesfesten. 

 
7. Status på ruter (jf. referat af 31/10) 

- Status på at få omlagt København-Berlin cykelruten 
Berlin-KBH omlægges ikke, men der tilføjes en sløjfe med Panoramaruten ”Den eventyrlige idyl” rundt om 
Jungshoved. Til den opsættes der bl.a. skilt ved Tjørnehoved. Det igangværende arbejde med at udvikle 
vandreruten Sjællandsleden fortsætter sideløbende med Byfornyelsesprojektet. Lokalrådet ser meget 
gerne at der også arbejdes på en cykelrute fra Kragevig til Jungshoved Nor som foreslået af Oremandsgaard 
– dette ligger dog uden for Byfornyelsesprojektet. 

- Status på Dark Sky-certificering 
Dark-Sky har været undersøgt af rutegruppen meget tidligt i byfornyelsesprojektet, hvor det viste sig at 
være en meget lang og omfattende proces, som kommunen løbende arbejder med. Jungshoved blev 
indlagt som et ønske. Da disse detaljer synes sløret, aftales det at Signe kontakter Anette Tenberg.  
 

8. Eventuelt 
Anja fortæller om Puljeguiden.dk – en hjemmeside, hvor man kan få overblik over alle puljer og deadlines 
etc. Normalt burde alle lokalråd have fået et log-in til denne og kan i hvert fald få det. Dette kunne være en 
hjælp til fx at søge om bioplatformen. 
 
Der skal findes datoer for næste styregruppemøde. Torsdage er gode. 
 


