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Referat, bestyrelsesmøde d. 26. April 2021 Kl 14.00 på Skovvangsvej 2 

Deltagere Tilstede Afbud Møderolle 

Mariane Kristensen  X  

Jørgen Svendsen X  Mødeleder 

Torben Svane  X  

Allan Capion  X  

Henning Delf Nissen X  Referent 

Valborg Schubert X   

Steen Hansen X   

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.  
 
Anvendte forkortelser:  
VK er Vordingborg Kommune,  
LR er det tidligere Lokalråd,  
LF er Jungshoved Lokalforum i nærværende referat. 
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# Dagsordenpunkter Baggrund/referat Beslutning 

1 Regnskabet for 2020 

 

Jørgen fremlagde og kommenterede 
regnskab og status. 

LF har overtaget LR’s økonomi- 
og regnskabsprincipper, som 
tager udgangspunkt i årets 
kontoudtog fra banken og 
indebærer, at der ikke 
udarbejdes en egentlig balance 
ved regnskabets afslutning. 
Regnskabet inkluderer 
mellemregninger mellem 
byfornyelsesprojektet og LR 
(indtil 2020) og LF efter dettes  
oprettelse. 
Regnskabsprincippet blev 
accepteret på 
bestyrelsesmødet. 
Regnskabets afsluttes 
pr.04.jan.2021, hvor 
kommunalt tilskud for 2020 er 
modtaget. Regnskabet skal nu 
revideres og derefter 
kommenteres på næste 
bestyrelsesmøde.  
Derefter udsendes regnskabet 
sammen med invitationen til 
den kommende 
generalforsamling.  

2 Budgetopfølgning og 
tilskudsregnskab 

Lise fremlagde Budget for 2021 godkendt. Kopi 
af budgettet vedlægges referat. 
 

3 Tilskud til Bladet Jørgen orienterer om samtale med VK Det foreslås, at der søges FN 
midler. 
Det foreslås, at de enkelte 
udvalg kort ridser op, hvad 
bladet betyder for udvalgets 
arbejde. LF foreslår, at 
redaktionen deltager i 
ansøgningsprocessen.  

4 Status Gylletanken 
 

Opfølgning på sagen Intet nyt indgået. Steen spørger 
om status i VK. 
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# Dagsordenpunkter Baggrund/referat Beslutning 

5 Evt. pop-up-møde 19/5 
 
 

 Vi forsøger at etablere et pop-
op-møde d.19.maj. 
VK orienteres om, hvilke emner 
LF vil bede om bliver behandlet, 
eventuelt som indledning til et 
borgermøde senere. 
Potentielle emner fremsendes 
til Sten inden 30.april.   

6 Dato generalforsamling 
 
 

Steen undersøger Vi sigter efter at afholde GF d. 
16. 09. 2021 kl.19. 

7 Rammer for indvielse 11/9 Kunstnere mm skal snart bookes        EFTER MØDET 
Aktivister, der skal betales for 
deltagelse, informeres om, hvad 
der besluttes m.h.t. afvikling af 
arrangementet orienteres om 
beslutningen.   

8 Indlæg til Bladet Nyt fra Lokalforum? Mariane er tovholder til bladet. 
Alle indlæg sendes til Knud og 
Mariane, så hun kan hol0de styr 
på, hvad der evt. mangler. 
Fra Lokalforum denne gang 
kommer der nyt fra diverse 
udvalg, som sender til Knud og 
Mariane- og desuden generelt 
nyt fra lokalforum v. Steen 
Steen skriver om ny formand, 
indsigelse gylletank, pop up 
møde, generalforsamlings dato, 
mm. Flere emner til Steens 
indlæg sendes til Steen snarest. 
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# Dagsordenpunkter Baggrund/referat Beslutning 

9 “Formandsopgaver” efterses Fra mødet 23/11-2020: 

Formandsopgaver: 
•Pressekontakt indgående Jørgen 
•Pressekontakt udgående ad hoc 
udvalg med orientering til formand. 
•Fordeling af henvendelser fra mail 
og tlf. samt indsamling af svar Jørgen 
•Opdatering og udsendelser på 
maillisten Henning og Jørgen. Aftaler 
indbyrdes hvordan. 
•Godkende udbetalinger Jørgen 
•Budget og LUP Lise  
•FN ansøgninger og anden 
fundraising Mariane og Lise 
•Planlægning af generalforsamling 
Steen er tovholdermed hjælp fra alle 
•Planlægning af borgermøder Steen 
er tovholder i samarbejde med 
nedsatte udvalg. 
•Planlægning af pop-up møder Steen 
er tovholder i samarbejde med 
nedsatte udvalg. 

Fordelingen accepteret, med 
Enkelte ændringer. 
 
Pressekontakt indgående: 
Formand  og næstformand. 
Fordeling af henvendelser fra 
mail og telefon: 
Formand og næstformand.  
Der anskaffes en postkasse til  
opsætning på skolen.  
Lokalforums brevadresse  
Bedes anført som på skolen. 
Dette burde sikre, at LF får de  
Breve, der fremsendes med 
Postnord. 
 

10 Status Gadekær Stavreby gadekær søger Nordea-fonden Intet at referere.  

11 Beretninger og beskrivelse af 
udvalgene 

Fra mødet 8/3-2021: 
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. 

Kontaktpersoner i udvalgene 
indarbejdes i beskrivelsen. 

12 Jungshoveds naturfond - en løs ide (Jørgen) Jørgen orienterede om emnet. 
 

13 VK indkalder ideer til børn og 
unge 

 LF overvejer mulighederne  

14 Evt.  Intet at referere 

 

Til Kalenderen 

Hvad Hvornår 

Pop up møde med kommunens rep.  og bestyrelsen måske i skolen  19.5.2021  

Møde om indvielse Byfornyelsesprojektet i skolen 31.5.2021 kl.19.00 

Lokalforums bestyrelsesmøde i skolen 3.6.2021 kl.19.00 
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Hvad Hvornår 

Generalforsamling i skolen 16.9.2021 kl.19.00 

 

Referent næste møde Næste møde Mødeleder næste møde 

Allan Capion 03.06.2021 k.19 Henning 

  


