
Referat af møde i indvielsesgruppen torsdag d.6.august kl.19.00  

i Jungshoved skoles østlokale. 

Til stede: Steen, Jørgen, Elsba, Henning, Janne, Ann Helen, Liv, Tina, Torben, Valborg, Bent, Knud, 

Lise  

Afbud fra Mads MC, Carina, Henrik, Tine  

Referat: 

1. Orientering fra Lise bl.a. vedrørende udfordringer og svar på spørgsmål hos lokalpoliti og 

Covid19 hotline: 

Vi må max. være 100 deltagere i alt, m2 regler i telte med sider og indendørslokaler skal 

overholdes, hygiejneregler og skiltning ligeså. Der er ikke m2 regler for udendørs 

arrangementer, men afstandsreglen på 1 m. skal overholdes. 

100 deltagere i alt er inkl. frivillige og arrangører. 

Der skal som altid søges tilladelse til udendørs arrangement, musik, salg af mad, 

udskænkning af alkohol, telte over 50m2 hos henholdsvis politi, brandmyndigheder, 

fødevarestyrelse. 

Selvom arrangementet foregår flere steder, må vi kun være 100, da deltagerne vil bevæge 

sig rundt og krydse veje, og fordi vi inviterer offentligt som en enhed til alle aktiviteter. 

Vi havde op til mødet en forventning om, at forsamlingsforbudet ville blive hævet til 200, 

men da smittetallene stiger i Danmark blev der kl. 18.45 meldt ud fra regeringen, at 

antallet forbliver 100. 

 

2. Generel snak om de udfordringer, vi har i forhold til de retningslinjer, der gælder nu.  

Ud fra fire scenarier- se nedenfor- besluttede indvielsesgruppen, at den store indvielse, 

festival, udskydes til 11-12.september 2021. Vi ønsker at vise så mange som muligt, hvor fin 

folkeparken og landsbyhaven er blevet og hvad de kan bruges til, vise gavlmaleriet frem, de 

rekreative ruter, vejfloraen og de øvrige landsbyer etc. Vi ønsker at kunne gøre det 

ansvarligt over for frivillige og besøgende uden for mange restriktioner og uden angst for 

ikke at kunne leve op til reglerne. Med kun 100 deltagere, hvor ca. ½ delen er medvirkende 

i arbejdsgrupperne, bliver det en meget lille gruppe, der kan komme.  

Men indvielse, afslutning, evaluering er en del af projektet, som skal være helt afsluttet 

1.december. Elsba undersøger hos Trafik, Bolig og Byggestyrelsen om vi må tilbageholde 

midler til indvielsen til 2021 på grund af coronasmittereglerne. Derfor besluttedes det at vi 

d.12.september 2020 laver en fejring af, at projektet næsten er færdigt for inviterede, 

tilmeldte deltagere max. 100 i alt. Det vil være medlemmer af arbejdsgrupperne, 

styregruppen, borgmesteren, entreprenører, kunstnere (gavlmaleri og træskulpturer), 

familiemedlemmer, Jungshoveds børn. Fejringen starter i Folkeparken kl.12.30 med 

borgmester, styregruppen, musikalsk indslag. Derefter går man til gavlmaleriet og 

landsbyhaven, ser på udstilling i skolens østlokale eller gymnastiksal ( begrænset antal 

tilskuere ad gangen), hvor hver arbejdsgruppe præsenterer deres arbejdsforløb og resultat 

(Vægplads til hver gruppe ca. 1x2 meter) og fejringen slutter i Folkeparken med lidt 

spiseligt og lidt at drikke. Evt. bål og pølser. 

Arrangementet slutter kl.14.30 senest.  



Skolen er reserveret til udstilling, toiletter kan benyttes  og køkkenet kan benyttes til 

kaffebryg o.lign. Udstilling skal evt. fjernes efter d.12.9 eller ophænges så det er foreneligt 

med lejere i skolen i september. 

Underholdningsgruppen sørger for invitation, orientering på mailliste etc. om ændring af 

programmet, tilmelding, aftaler med musik og borgmester. 

Madgruppen sørger for kaffe/te, kage, boblevand o.lign. Frivillige opfordres til at bage. Evt. 

opsættes et par borde til servering. 

Fotogruppen opfordres til at hjælpe med udstillingerne, Vordingborg Kommune v. Elsba 

kan printe fotos o.lign. Jørgen spørger fotogruppen. 

Programmet for indvielse gemmes til 2021, måske kommer noget til, andet falder væk, men 

skitsen har vi. Indtil 2021 opfordres alle til at bruge området til mindre events og holde 

gejsten i kog. 

Knud, redaktør af Bladet Jungshoved, prøver at få ændringerne i bladets kalender, - bladet 

er ved at blive sat lige nu og udkommer første uge i september. 

Alle deltagere i indvielsesgruppen sørger for at give direkte besked til de folk, de har laver 

aftaler med. F.eks. aftenspisning, flæskestegsbod, salg af drikkevarer, arkivets udstilling, 

musik, teater, rollespil, annoncering, plakater, musikere, borgmester, petanque, fællessang 

om aftenen, ”vild med vilje område”, Frøen, gallerierne, transformatortårnenes kunstnere 

mm. Desuden vigtigt at alle i arbejdsgrupperne bliver orienteret om beslutningerne. 

Bilag til punkt 2: 

FORSKELLIGE SCENARIER, VI SKULLE TAGE STILLING TIL: 

A) Indvielse som planlagt 12-13.september ud fra gældende retningslinjer om antal, afstand, 

hygiejne. Nej 

B) Indvielse som planlagt udsættes til 2021 Ja 

C) Mindre indvielse 12.september, færre deltagere, færre aktiviteter, kortere tid, primært et 

sted, udendørs, stadig efter gældende retningslinjer. Ja og kun arrangement lørdag. 

D) Mindre indvielse en dag i oktober, når alt er færdigt og regnskabet skal afsluttes. Som 

ovenfor, bare senere. Nej 

 

3. Evt.  

Alle synes, det er ærgerligt at vi må udsætte indvielsen, men krydser fingre for, at 

situationen er bedre i efteråret 2021.  

Hvis der bliver behov for at mødes inden d.12.9., indkalder vi til det. 

Der bliver senere et evalueringsmøde. 

 

Referat Lise Jacobsen. 


