
Projekt Natur- og landskabsværdier i byfornyelsen, Jungshoved By  

Arbejdsgruppe: REKREATIVE RUTER 

Referat af møde på Skippergården d. 2.juni 2020 kl.19.00-21.00  

Tak til Lise og Jesper for husly- shelteren var optaget, hvorfor vi flyttede mødet til Skippergården. 

(Mødet d. 31.marts blev udsat på grund af corona-situationen) 

Til stede: Lise Tarnov, Henrik Gurskov, Bent Pedersen, Lise Jacobsen. 

Afbud:      Jette Stauner  

 

Formål for gruppen Rekreative ruter: (Kommissorium) 

At udvide Sjællandsleden med Jungshoved ved at knytte eksisterende ruter og stier på den regionale 

vandrerute i samarbejde med Jungshoved Lokalråds Tur- og Naturudvalg, samt udarbejde en turfolder til 

Jungshoved. 

 

Dagsorden: 

• Hyggelig afrunding af projektet, hvor langt er vi, hvad mangler vi i forhold til det i marts udsendte 

skema. Nyt tilføjet med rødt. Vi mener, vi har nået det, vi kan før indvielse. Tak for godt og 

hyggeligt samarbejde. Ref. Lise J 

Enkeltdele af 

arbejdsgruppen 

Rekreative ruters 

projekt 

Godkendt af 

styregruppen. 

Hvor langt er vi? Vi mangler: 

 

Hvem kan tage 

opgaven? 

 

 Færdig 

Kobling til 

Sjællandsleden: 

Realistisk kort over 

ruten. 

Vi har lavet en realistisk 

rute, markeret på kort. 

. 

Opdatering af ruten 

Sjællandsleden på 

nettet 

Jette Stauner, 

Vordingborg Kommune. 

Jette har sørget for 

lodsejertilladelser, 

andre nødvendige 

tilladelser. 

Kobling til 

Sjællandsleden: 

Tekster og fotos til 

folderen Sjællandsleden 

Vi har lavet tekster til 

folderen 

Sjællandsleden, 

beskrivelser af 

seværdigheder og 

praktiske faciliteter 

undervejs på ruten. 

 

Beskrivelserne mangler 

fotos. Et pr. 

seværdighed. Der er 

indsamlet mere end 100 

fotos, som vi skulle have 

udvalgt fra d.31.3, men 

må gøre det via nettet. 

Fotos og beskrivelser 

skal lægges på nettet 

Bent har udvalgt fotos 

og efter godkendelse 

fra gruppen sendt til 

Jette. 

Beskrivelserne til 

Sjællandsledens 

hjemmeside er sendt til 

Jette. 



(Sjællandsledens 

hjemmeside) 

Sig endelig til, hvis du 

mangler noget Jette! 

Kobling til 

Sjællandsleden: 

Skiltning af ruten med 

stolper og små 

sjællandsleden skilte 

 Udføres i april-maj Vordingborg kommunes 

ansatte i samarbejde 

med Jette 

Arbejdet er udført og 

ser godt ud. 

Lokale ture, der binder 

Jungshoved by og 

halvøens øvrige 

landsbyer sammen: 

 

Infoskab er lavet og sat 

op på skolens gavl. 

Planche er lavet og 

afhentet,  trykt på 

alulaminat hos PVM 

reklame 

Lille infoskilt til skabet 

er indkøbt og klar til 

opsætning 

2 vandtætte plastbokse 

til minguides er indkøbt 

6 ture- med kort og lang 

version til hver- er 

udarbejdet med tekst 

og tegninger. 

Alle ture i A4 er lagt på 

hjemmesiden 

www.jungshoved.net 

Miniguides med tekst 

og tegninger om turene 

i A5 til infoskabenes 

bokse er lavet. 

 

 

Planche opsættes før 

indvielse 

 

 

Infoskilt opsættes før 

indvielse 

 

Bokse opsættes før 

indvielse 

Nogle eksemplarer til 

udstilling i skolen til 

indvielse skal printes 

 

 

 

 

Sendes til tryk i marts 

100 stk. af hver tur med 

tryk på begge sider 

 

Planchen er sat op i 

infoskabet 

 

Infoskilt er sat på 

skabet 

 

Vandtætte folderbokse 

er sat op i skabet 

 

 

 

 

Miniguides er trykt og 

Lise J fylder jævnligt op. 

Tager ekstra fra til 

udstilling ved indvielse. 

Kobling til Cykelruten 

Berlin-København: 

Der opsættes skilt i 

Tjørnehoved (T- vej: 

Lygtevej og 

Svanegårdsvej) med 

henvisning til 

panoramarute 424  

Undersøge muligheden 

for at cykle gennem 

Tjørnehoved skov. 

Jette har fået foto af 

den type skilte, der er 

anvendt på 

panoramaruten.  

 

 

 

Turen gennem skoven 

er ikke egnet på den 

Jette undersøger? Jette bestiller skilt 

Udgifter til skilte betales 

af projektet, opsætning 

v. ansatte i Vordingborg 

Kommune. 

http://www.jungshoved.net/


Alternativ: 

Skilt i Rekkende by (T-

vej Rekkendevej og 

Neblevej) med 

henvisning til 

panoramarute 424 

sidste del før 

dæmningen 

Indvielse 

Arbejdsgruppens 

bidrag. 

Planlagt guidede ture i 

Jungshoved By lørdag 

Kør-selv cykelrute 

designes, når vi kender 

alle åbne steder om 

søndagen 

Tipskupon om byen 

Jungshoved 

Hjælp til praktiske 

opgaver torsdag-søndag 

 

 

Skal printes  

Udgift under indvielse 

 

 

Skal printes 

Udgift under indvielse 

 

Knud er guide 

 

Bent og Lise J 

 

 

Lise J sørger for 

printning inden 

indvielse 12-13.9 

 

Henrik, og alle andre, 

der kan. 

Indvielsesgruppen 

koordinerer. 

 

REGNSKAB ARBEJDSGRUPPEN RUTER: 

Art Udgift- afholdt  Udgift forventet I alt 

Infoskab 310,00   

Planche 993,75   

Plastbokse 440,00   

Infoskilt 117,50   

Print af A5 guides 600 ark 

inkl. forsendelse 

 500,00  

Udgifter i alt til infoskab    2.361,25 kr. 

Skilt i Tjørnehoved 

 Stolper og skilte 

Sjællandsleden 

 ? 42.638,75? 

Udgifter i alt max.   45.000 kr. 

 


