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Referat fra bestyrelsesmøde mandag d. 8.marts 2021 kl. 14.00 i skolegården 

Deltagere Tilstede Afbud Møderolle 

Mariane Kristensen x  Referent 

Jørgen Svendsen x   

Torben Svane  x  

Allan Capion  x  

Henning Delf Nissen x   

Valborg Schubert x   

Steen Hansen x  Mødeleder 

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 Baggrund/referat Beslutning 

1 Nyt fra fungerende formand 

- Hvordan finder vi en 
holdbar løsning på den 
manglende formand? 
 

 Et medlem tænker over det 
til næste møde i april, eller vi 
finder en løsning efter den 
forestående 
generalforsamling. 

2 Generalforsamling marts 
2021 

Hvad gør vi ved generalforsamling, som 
iht vedtægterne holdes i marts? 
Regnskab 2020. 
 

Forslag om udsættelse til 
efter sommeren evt. august/ 
september måned, hvor hele 
befolkningen formegentlig er 
vaccineret og smittetallet for 
Cowid-19 lavt. Regnskabet 
udarbejdes og rundsendes 
nu med forbehold for endelig 
godkendelse på 
Generalforsamlingen. 

 Lokalforums struktur 

• Udvalg og opgaver 

• Lokalforums folder 

• Orientering i bladet 
om lokalforums 
struktur 

• Hjemmesiden om 
udvalgenes opgaver 
 

Nye medlemmer i bestyrelsen og mange 
nye beboere.  
Skal vi lave en orientering i bladet om 
lokalforums arbejdsform?   
Skal vi lave en kort tekst til hvert udvalg 
om opgave, mål etc. til bladet og 
hjemmesiden? 

Lokalforums´ struktur kan 
beskrives i Jungshoved 
Bladet, hvert udvalg 
beskriver deres formål og 
laver en kort beskrivelse af 
deres arbejde til bladet og til 
hjemmesiden. 
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# Dagsordenpunkter Baggrund/referat Beslutning 

    

3 Årskalender 

• Bestyrelsesmøder 

• Borgermøder 

• Pop up møder 

• Arrangementer/ 
Traveture, cykelture 

• Indvielse 
/sensommerfest 
Byfornyelse 

• Velkomstmøde 

• Julefrokost Frøen 

• Affaldsindsamlinger  

• Blomsternes halvø    

•       
 

Måske en idé at lave en mødekalender 
for hele året? 

Der udarbejdes en 
uforpligtende årsplan/ 
kalender, som lægges på 
hjemmesiden og løbende 
vedligeholdes. 
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# Dagsordenpunkter Baggrund/referat Beslutning 

4 Budget og støtteansøgninger 
2021: 
 
Budget for tilskud 7.500 kr. 
Øvrige budgetter flg. 
ansøgninger. 

Der er ansøgt FN puljen (puljen til 
Frivillighed og nærdemokrati) til: 
Jungshoved, en grøn og 
imødekommende halvø 
Afventer svar. 
 
Ansøgning til Møns Bank til 
børneteaterforestilling i Folkeparken. 
Afventer svar. 
 
Forlængelse af projektperiode for sidste 
års projekter er ansøgt, bevilget, 
forlænget til 31.12.21 
Hvilke opgaver kan vi tage fat på nu? 
 
Hvad gør vi med lokalforums betaling til 
bladet? Ansøgning igen eller? 
Lokalforum er en af de tre udgivere bag 
bladet. 
 

 
 
Status og kommende 
opgaver vedr. FN-midler 
2020:  
A)Branding: 
Pkt. 1,2,3,4 er afviklet 
Pkt. 5 Møde om netværk for 
overnatningssteder og 
spisesteder- venter til efterår 
2021 
Pkt. 6. Folder Frøen: 
Transport og trafikudvalget 
udarbejder forslag nu 
Pkt. 7 Infoskab med 
vandreture: Tur- og 
naturudvalget er i gang, 
opsættes forår2021 
Pkt.8: Årstidsarrangementer- 
udsættes til det bliver muligt. 
B)Forskønnelse: 
Pkt. 1,2,3,4 er afviklet 
Pkt.5 Udvikling Folkepark: 
”Lugegruppen” v. Torben 
Stade spørges om forslag. 
Jørgen BS? 
C)Nærdemokrati: 
Pkt.1: Opslagsskabe i 
Lundegård og 
sommerhusområderne: 
Turisme og 
bosætningsudvalget indleder 
undersøgelser og kommer 
med forslag. 
Bladet: Jørgen kontakter 
Kommunen angående bladet. 
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# Dagsordenpunkter Baggrund/referat Beslutning 

5 Afslutning på byfornyelsen 
Endeligt regnskab og rapport. 
 
Madpakkehuset 
Plan for videre forløb. 
Vi har fået bevilget 158.000 
 
 
 

Der er ansøgt landzonetilladelse, har 
været i nabohøring med frist 3.3, 
afventer svar. 
Der er ansøgt om byggetilladelse, 
afventer svar. 
Vi har fået tilbud fra Shelterbyg på selve 
huset. 
Vi har modtaget tilbud fra Lars 
Gregersen vedr. grusunderlag til 
madpakkehuset. 
Der er ansøgt om FN midler til 
grusunderlaget. 
 
Hvad gør vi, hvis vi får afslag? 

Vi beder kommunen om et 
afsluttende regnskab for 
Byfornyelsen. 
Lise kontakter VK om svar på 
nabohøring. 
 
Vi afventer svar på ansøgning 
om FN midler, hvis der ikke 
opnås tilskud er der evt. 
andre muligheder for støtte/ 
sponsorater. 

 ”Indvielse af byfornyelsen? Hvad gør vi med den planlagte 
indvielsesfest 11-12/9  

I løbet af Maj måned 
beslutter vi om, hvornår og 
hvordan et 
indvielsesarrangement skal 
forløbe. 
Evt. en beskåret udgave af 
det planlagte arrangement. 

6 Planlægning af pop-up møde 
om trafik 
 
 

 Udsat til næste møde. 

7 Uformelle møder 
v. Henning 

Henning foreslår, at vi mødes - af og til 
-  uden formel dagsorden,  mest for at 
måske få andre emner frem i lyset, og 
måske lære hinanden lidt bedre at 
kende. 
Skal vi arrangere noget? 

Der er stemning for 
uformelle møder, vi tager 
stilling ved næste møde, om 
hvor det skal foregå, privat 
eller måske i det nye  
Madpakkehus. 

8 Møde med lokalpolitiet v. 
Mads Vinge-Kaarsberg 

Mail fra Mads med ønske om et møde  
Henning har svaret Mads? 
Dato? 

Henning kontakter Mads 
Vinge- Kaarsberg, m.h.p. at 
deltage i næste møde. 

9 Affaldsindsamling d.18.4 Lise har som tidligere år tilmeldt os 
Danmarks Naturfredningsforenings 
årlige indsamling d.18.4. 
Hvem kan evt. deltage og hjælpe med 
kaffe, vejning etc.? 

Der satses på arrangement d. 
18. april. 
Der søges om flere ruter i år, 
ellers foregår det som 
tidligere år. 

10 Næste møde  Aftalt til 8. april 2021, kl. 
14.00 
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Til Kalenderen 

Hvad Hvornår 

Trav tur v. tur- og naturudvalget , Dyremarken  14.4.21 kl.13.00 

Affaldsindsamling, mødested Jungshoved skole 18.4.21 kl.10-12 

Generalforsamling ? 

”Indvielse” byfornyelse  11-12.9.21 

Pop up møde Vordingborg kommune ? 

Møde med Mads Vinge Kaarsberg, Lokalpolitiet Evt. d. 8. April 

Møde Strategi og implementering ? 

 

Referent næste møde Næste møde Mødeleder næste møde 

Jørgen  Den 8. april 2021 kl. 14.00 Mariane 

  
 


