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Referat af konstituerende møde den 5. november 2020 på Jungshoved skole 

Deltagere Tilstede Afbud Møderolle 

Mariane Kristensen  x  

Jørgen Svendsen x   

Torben Svane  x  

Allan Capion x   

Henning Delf Nissen x  Mødeleder 

    

Valborg Schubert, suppleant  X  

 Sten Hansen, suppleant x  Referent 

Lise Jacobsen, repræsentant for skolen  X  

Møderollerne rykker en række ned for hvert møde, så referenten er mødeleder næste gang.  
 
Det godkendte referat offentliggøres på Jungshoved.net og Jungshoveds opslagstavler.  
Referatet sendes desuden pr mail til Vordingborg Kommune.  
 

# Dagsordenpunkter Referat Beslutning 

1 Konstituering, fordeling af 
udvalgsposter 

Mange afbud til mødet, så punktet 
blev udsat til næste møde. 
Der har hidtil været mange opgaver 
for formanden, men mange af disse 
kan uddelegeres så posten ikke er så 
tung. Jørgen udsender en liste med 
opgaver som formanden hidtil har 
taget sig af, så forummet kan 
overveje kandidatur til næste møde. 
Torben må meget gerne tage en tørn 
mere som kasserer. 
Jørgen er villigt til at ”fortsætte” som 
næstformand. 

Punktet blev udsat. 
Jørgen blev dog valgt som 
fungerende formand indtil 
næste møde.  

2 Vedtægter §5, kandidatlister, 
anmeldelse.        
Navneforandring  til Lokalforum 

Vordingborg Kommune har stærkt 
frarådet helt at fjerne en frist i §5 for 
navne på kandidater. Det skal være 
muligt at kunne give fuldmagt og det 
pilles der ved hvis man kan opstille 
på selve generalforsamlingen. 
 
Vi skal sikre at navneforandringen 
slår igennem alle relevante steder. 
På næste møde må vi samle op, men 
der fundet nogle vigtige at starte 
med. 

Vi fastholder en frist i §5, så 
kandidater skal indmeldes 
senest 7 dage før 
generalforsamlingen. 
 
Navneforandring: 
Møns Bank – Henning kontakter 
CVR – Torben kontakter 
Nem-ID (medarbejdersignatur) 
Torben kontakter 
Hjemmesiden klarer 
Hjemmesideudvalget 
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# Dagsordenpunkter Referat Beslutning 

3 Overførte opgaver fra lokalrådet  Vi arbejder ud fra beslutningen 
på GF og LUP 

4 Budget, FN midler, ansøgninger  Punktet blev udsat 

5 Styregrupperepræsentant, 
Bårse støtter Franz Ifanger 

4 lokalråd støtter Franz Ifanger, har 
vi andre kandidater? 

Vi bakker op om Franz Ifanger 

6 Status for byfornyelsen 
Fremtidig drift 

Byfornyelsesprojektet afsluttes den 
1. december 2020.  
Restbudgettet er nu fordelt og der 
bliver bl.a. råd til beplantning i 
Folkeparkens vestende (mod 
Mislehøjvej) og et nyt raftehegn mod 
skolen. 
En fornuftig plejeplan for 
Folkeparken er aftalt med 
kommunen. Pasningen af vejflora er 
en kommunal opgave. 
Lokale arbejdsgrupper vil tage sig af 
lugning med mere i Landsbyhaven, i 
Folkeparken og ved vandværket. 

Vi søger fortsat fondsmidler til 
de ønsker, der ikke blev tid og 
råd til i denne omgang. 
 
Layout til madpakkehuset blev 
udsat til næste møde. 

7 Skabeloner til referat og 
dagsorden opdateres 

 Henning sender skabelon. 
Allan opdaterer med nyt logo. 

8 Frøblanding til evt. salg i 
købmandsgården 

God ide – men vigtigt at JLF ikke 
involveres økonomisk. 

Steen undersøger hvordan 
frøblanding kan skaffes 

9 Eventuelt Vi skal have fundet emner til pop-up 
møderne. 
Et forslag er trafik og herunder 
fremtiden for ”Frøen” og etablering 
af 2minus1 vej. 

Jørgen sender opfordring ud om 
at finde emner. 
Tages op på næste møde. 

  Jørgen har fået en henvendelse om 
gener fra vindmøllerne ved Stavreby 

Henvendelsen drøftes i 
Miljøudvalget 

Til Kalenderen 

Hvad Hvornår 

  

  

 

Næste møde Referent næste møde Mødeleder næste møde 

Mandag 23. november kl. 11-13 Lise Valborg eller Steen 

 


