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Referat af styregruppemøde om Plejeplan den 14. august 2020 kl 10-12 
 
Sted: Jungshoved Folkepark 
 

Deltagere Tilstede Afbud Møderolle 

Anja Valhøj, Planchef X  Formand 

Signe Ulfeldt, Plan og By  x Projektleder 

Elsba Hardlei, Plan og By X   

Mads Laursen, Købmandsgården  X  

Torben Stade Nielsen, Egnshuset X   

Henning Delf Nissen, Lokalrådet X   

Jørgen B Svendsen, Lokalrådet X  Referent 

Anja Riishøj Hemmingsen, driftsleder X  Gæst 

Trine Sofie Lindberg Jørgensen, Byg & Anlæg X  Gæst 

 
  
0. Indledende bemærkninger 
Mødets emne er fastlæggelse af plejeplan for Folkeparken. 
Udgangspunktet er oplæg fra Signe Ulfeldt i mail af 21/7, vedlagt som bilag, med de justeringer, 
der fremgår af mødereferatet. 
Enighed om at revurdere plejeplanen årligt i august-september med deltagelse af: 

- Driftsleder  m.fl. Trafik & Ejendomme 
- Plan og By (specielt mhp udviklingsopgaver) 
- Lokalråd 
- Lokal arbejdsgruppe 

Jørgen forklarer at Lokalrådet ikke har mandat til at forpligte frivillige, men gerne medvirker til at 
motivere og organisere frivillig indsats som foreslået. 
 
Styregruppen ønsker et overblik over hidtidige politiske beslutninger om budget til plejen. 
Anja Valhøj undersøger og orienterer. 
 
1. Græsslåning mm 
Enighed om at foretrække alternativet med manuel klipning og en Klippo til rådighed for frivillige. 
Boldbane er mærket af anlægsarbejde mm, driftsafdelingen sørger for tromling ved lejlighed.  
 

2. Grusbelægninger (stier, scene og bålplads) 
Foreslås revet med slæbenet 1-2 gange årligt. Lokalrådet mener dette bør udføres af 
professionelle. Anja Hemmingsen undersøger om det f.eks. kan gøres i.f.m. klipning af 
naturgræsområderne. Herudover påfyldning af grus og kantskæring ved behov . 
 
3. Klargøring til nyplantning i efteråret 
Lokalrådet mener entreprenøren må klargøre krat og vådområde inden frivillige kan genplante. 
VK undersøger og melder tilbage.  
Derefter foreslås rydning af ukrudt udført af frivillige (jf mail fra Signe  
 
4. Hundeskilte og –poser 
Afventer praktiske erfaringer med behovet. 

 
5. Andre ordensregler? 
Afventer praktiske erfaringer med behovet. 
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6. Genopretning af Petanque-bane 
Driftsafdelingen står for engangs-opretning/påfyldning. Derefter rives/fejes af brugerne. 
 
7. Pleje af træskulpturer 
Søges udført af frivillige som hidtil. Elsba undersøger sponsorat af træolie.. 
 
8. Hæk mod Jungshovedvej 48-52  
Udgår, foreslås plejet af grundejerne. 
 
9. Elforsyning 
Henning oplyser at elforsyning til scene er tilsluttet den eksisterende måler, der hidtil har forsynet 
lysanlæg. 
Lokalrådet administrerer gerne fordeling af forbrug på parkens brugere, blot VK dækker det faste 
abonnement som hidtil. 
VK undersøger hvordan abonnement kan dækkes og sikrer strømforsyning i god tid inden 
arrangementet 12/9. 
 
10. Forsikring og opretning af skader 
Der gælder samme regler som for andre kommunale arealer. VK er som udgangspunkt 
selvforsikrende. Lokalrådet har ikke noget erstatningsansvar vedrørende Folkeparken. 
 
11. Kalender/booking af scene mm til arrangementer 
Arrangementer offentliggøres på jungshoved.net/calendar/. 
Parken kan ikke reserveres til private arrangementer. 
 
12. Muligheder for skovrejsning (egebørnehave) i østenden 
Trafik & Ejendomme rådgiver gerne om metoder til skovrejsning. 
 
13. Skiltning 
Skilt til ”Stadion” i krydset Mislehøjvej/Jungshovedvej ønskes erstattet af skilt til ”Jungshoved 
Folkepark”.  VK undersøger og melder tilbage. 
Torben laver opslagstavle, der foreløbig kan opsættes på Idrætshuset. Elsba/Signe udarbejder 
planche i A1 med introduktion til Folkeparken. Derudover plads til info om parkens planter og om 
sponsorer. 
 
14. Stærekasser 
Ønskes opsat på pæle dels langs vejene, dels i Folkeparken. Henning undersøger mulighed for 
frivilligt arbejde til at opsætte pæle og montere kasser. Materialer betales af projektet. 
 
15. Arrangement 12/9 
Pga Corona-situationen afholdes et begrænset arrangement, men med stort set samme program 
kl. 12.30 - 14.30. 
Jørgen informerer borgmesteren om ændringerne. 
 
Næste styregruppemøde torsdag 10. september kl 10-12 

https://jungshoved.net/calendar/
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Bilag: Mail 21/7 
 
Kære Styregruppe og repræsentanter fra VK 
  
Så blev der fundet et tidspunkt til møde om en plejeplan. 
Da vi, til trods for tidlig viden om et meget begrænset drift-budget, har fået etableret en ret omfangsrig 
folkepark med mange forskellige elementer, har vi i Plan været i en rigtig god dialog med vores Trafik, Park 
og Havne drift afdeling om hvordan parken passes bedst muligt. Min vurdering er, at vi sammen har fundet 
et godt lejde. Vi inviterer derfor også driftsleder Anja Riishøj Hemmingsen med dette plejeplansmøde i 
styregruppen. 
Da jeg er på ferie på mødedatoen, vil Elsba træde i mit sted. 
  

 Punkter til dagsorden:  
  
Vordingborg kommune kan tage sig af: 

• 8 mands fodboldbanen som brugsbane inkl. 2 nye mål.  
• Græs på store kælkebakke  
• Græs på lille bakke  
• Græs ved vådområde  
• Buskrydde langs stubbe  
• Buskrykke rundt om elementer på bakker og ved vådområde  
• Rydde for ukrudt mellem de nye buske efter de bliver plantet til efteråret.  
• Holde levende hegn rundt parken.  
• Sørge for pleje af den nyplantede eg (”ege-mor”).  
• Opstille en ny skraldespand ved indgang. 

 Græsslåningsaftale:  

• VK slår boldbane, store bakke, lille bakke og rundt om vandhul. 

 Der er blevet talt om, at en robot skal klare græsslåning, men robotten kan ikke håndtere både boldbane 
og bakkerne. Robot kan ikke ”slukkes”, og tændes igen af folk, det er kun VK som har denne rettighed. Den 
er ikke farlig for personer eller genstande, støder den ind i noget vil den bare vende om. Pindsvin tager den, 
desværre. 
  
Alternativt forslag: 
Robotklipper droppes og følgende bliver slået manuelt af kommunen hver 2-3 uge i sæsonen (april-sep): 
boldbane, store bakke, lille bakke, rundt om vandhul.  
VK stiller en alm. Klippo til rådighed, så frivillige selv kan lave de små stier i det høje græs der ønskes, samt 
frihold yderligere omkring scenen, vandhul og træer/buske/elementer. Hele arealet kan blive slået 1-2 
gange om året, for at mindske ukrudt i haverne omkring. Klippo er en alm. Græsslåmaskine, man går med. 
Den kan ”bo” ved egnshuset, og kommunen laver service på den hvert år og kan også stille brændstof til 
rådighed.  
  
Yderligere aftaler:  

• VK buskrydder omkring stubbe efter behov.  
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• VK klipper hæk mod nord, og har ansvaret for levende hegn og træer rundt om arealet.  
• VK vander store eg (men frivillige må meget gerne holde et godt øje).  
• VK opstiller 1 ny skraldespand ved indgangen. Tømning efter behov. 

  
Frivillige opgaver: 

• Frivillige vander frugttræer og frugtbuske. Samt friholder for ukrudt omkring.  
• Frivillige vander frugtbuske.  
• Frivillige vander æbletræerne (ikke så tit).  
• Frivillige vander Kornellerne (ca. 3 gange om måneden).  
• Frivillige holder øje med Egetræet.  
• Frivillige skærer og fjerner Jungshovedgræs en gang årligt (der blev talt om et le-laug).  
• Frivillige efterplanter vådområdet til efteråret.  
• Frivillige fjerner ukrudt mellem og rundt om frugttræer og buske.  
• Frivillige sørger på længere sigt for beskæring af æbletræer. VK bistår med en skriftlig vejledning. 

Ang. eltavle, er det ikke muligt at VK modtager regningen og lokalrådet for adgang til elselskabets 
online måleraflæsning. 

Derfor forslås der, at Egnshuset har nøgle til skabet og modtager regning direkte fra forsyningen. 
På denne måde vil Egnshuset, have det nødvendige overblik forbruget. Forbruget ville kunne 
aflæses pr. gang ved montering af et kabel.  

Der vil ikke trækkes strøm til robotten eller lignende – det trækkes andet sted og det 
betales af VK.  

• En forespørgsel fra TPH lyder på om det er muligt, at samle frivillige der har mod på at pille gamle 
skraldespande ned, og skille de gamle mål ad?? - Elementerne skal ikke passe på, da det hele kasseres. Alt 
vil blive hentet, hvis det placeres på klubhusets parkering. De nye mål er på lager og kommer ud så snart 
der er klar bane.  

Vi ser frem til, at finde en god løsning for folkeparken og få en plejeplan i hus, sådan at pleje kan 
påbegyndes. 
 
RETTELSE samme dag: 
Kære alle 
 
Jeg er lige blevet gjort opmærksom på følgende rettelser ift. dagsordenen til plejeplanen for folkeparken: 

 
- VK bistår ikke med at rydde ukrudt omkring nyplantede buske. - Det er min fejl, jeg har misforstået 

denne opgave, som ikke hører ind under VK’s afsatte budget for folkeparken, da dette er en 
gardneropgave. 

 
- Til gengæld er det gamle mål og skraldespande allerede blevet fjernet fra området, og der er sat et 

nyt affaldsstativ ved indgangen/ved det gamle klubhus.  
 

- De nye mål vil blive sat op før indvielse 12/9☺ 
 


