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Bestyrelsesmøde mandag 28. september 2020 kl. 19.00 på Jungshoved skole 

Deltagere Tilstede Afbud Møderolle 

Lis Jespersen  X  

Lise Jacobsen, repræsentant for skolen X   

Jørgen Svendsen X  Mødeleder 

Allan Capion  X  

Torben Svane (kasserer, deltager kun ved behov)  X  

Henning Delf Nissen X  Referent 

Tine Åsberg  X  

Valborg Schubert X   

Sten Hansen X   

Torben Stade X   

Møderollerne rykker en række ned for hvert møde, så referenten er mødeleder næste gang.  
 

# Dagsordenpunkter Referat Beslutning 

1 Byfornyelsesprojektet Brugsretsaftale er indgået 
 
Status klubhus (P-plads, hegn, 
skur og toilet) 
Hegn mod skolen: skolen 
deltager, hegnstype afklares i 
skolens styregruppe. 
Eksisterende skur kan 
renoveres. 
Der vil mangle et toilet ved 
nedrivning af klubhuset.  
 
Flisebelægning ved tidligere 
containerplads er en del af 
nedrivningen 
 
 
”Indvielse” 
Ros til MC og 
viceborgmesteren 
 
Brug af ”de sidste midler”  
En ”ønskeliste” rundsendes til 
arbejdsgrupperne  
Kan arbejdsgrupperne 
fortsætte 

 
Taget til efterretning 
 

 

 

 

Kommunen bedes overveje, hvordan 

der kan etableres toilet efter 

nedrivningen. 

 

 

Lise sætter billeder på hjemmeside 

”tovholderne” rundsender til 

arbejdsgrupperne så ønsker kan 

prioriteres. Styregruppen koordinerer 

Arbejdsgrupperne spørges om de vil 

fortsætte som interessegrupper, der 

plejer de udførte ”fornyelser” 
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# Dagsordenpunkter Referat Beslutning 

2 Generalforsamling 2020 
 

Dato er 29. oktober 
 
Dirigentemne er foreslået. 
 
Formanden indleder beretning 
og de enkelte udvalg 
fremlægger selv 
 

  

 
Afholdes i gymnastiksal 
Der bliver ingen borde, der opstilles 
stolerækker. 
Der serveres ikke kaffe og kage. 
Der tilbydes øl og vand, Valborg 
indkøber 
 
Bestyrelsen mødes kl. 18 til opstilling et 
c. 
 
Reminder udsendes pr. mail og på 
hjemmesiden  

nå  
3 

LUP og budget 2020 
 

Fondsstøtte til madpakkehus i 
folkeparken vil sandsynligvis 
kræve lokal medfinansiering. 
 

 
 
Der er afsat midler til de ønskede bord-
bænksæt. 

4 Miljøudvalget Miljøudvalget søges genstartet 
 
Information om 
miljøgodkendelsen er 
fremsendt til en gammel 
mailadresse.  

 
 
Miljøgodkendelse af Lynggård Biogas, 
klagefrist er ultimo september 2020.  
Lokalrådet afventer udfald af anken fra 
Jungshoved Miljøgruppe 

  5 Status FRØEN 12 af 16 chauffører kører 
Mundbind sælges i frøen 
Gennemsnitligt køres 10 
enkeltture pr dag  
Under Coronabegrænsningen 
med kun 3 køredage ugentligt 
(20.4. til 16.8.) kørtes 9 
enkeltture pr. dag 
 

 
 
 

6 Kommunalbestryrelsesmøde 
på Jungshoved 

Ny dato fra VK afventes  

7 Nyt fra lokalpolitiet Ny lokalbetjent Pernille Rosa 
Justesen 
POLITIAPP. Er rigspolitiets nye 
kontaktflade. 
Brugerkommentarer er 
generelt negative og afslører 
mangler og manglende 
funktioner 
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 7a Fartdæmpning Bump er skubbet ud.  
Der arbejdes på at få den 
lokalt ønskede løsning med 
2minus1 gennemført i næste 
budgetrunde 
 

 
 

7b Turisme og bosætning Der er en forespørgsel fra 
Mads Laursen 

Mads Laursen inviteres til at deltage i 
GF. 

8 Hjertestarterkursus Afventer at COVID 19 er 
afviklet 

Intet at beslutte 

9 Velkomstmøde nye beboere Afholdes 4. oktober 
Praktiske opgaver er fordelt 

Intet at beslutte 

10 Facebookgruppen 
Jungshoved administration 

Med-administrator Carina 
ønsker afløser 

Intet at beslutte 

11 Refleksveste med 
Jungshoved logo/tekst 

Forslag om at bruge nogle af 
brandingmidlerne til 
Jungshovedveste 

Afholdes af byfornyelsesprojektet  

12 Orienteringspunkter Transformatortårne – 
indvielse ? 
Bladet Jungshoved – Deadline 
15. oktober 
 

 

    

 

 

Til Kalenderen 

Hvad Hvornår 

Generalforsamling 29. oktober kl. 19 

  

  

  

 

Næste møde Dagsorden og Mødeleder næste møde Referent næste møde 

5. november  Henning  Valborg 

Referenten indkalder til næste møde. Referater lægges på www.jungshoved.net. 


