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Referat bestyrelsesmøde d. 8. April 2021 Kl 14.00 på Jungshoved skole  

Deltagere Tilstede Afbud Møderolle 

Mariane Kristensen x  Mødeleder 

Jørgen Svendsen x  Referent 

Torben Svane  x  

Allan Capion X delvis   

Henning Delf Nissen X tlf   

Valborg Schubert X tlf   

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.  
 

# Dagsordenpunkter Baggrund/referat Beslutning 

0 Orientering om Frøen Allan orienterer om Frøens regnskab 
2020, som er meget tilfredsstillende i 
betragtning af Corona-begrænsninger. 
Frøen kører fuld køreplan 5 dage om 
ugen og vi har tilsagn fra et par nye 
chauffører. I takt med vaccination og 
genåbning regner vi med at have 
chauffører nok til at fortsætte uden 
problemer. Privat udlån giver et godt 
bidrag til balance i regnskabet.  
Kommunens leasingaftale på bussen 
udløber i år, men vi regner med en 
forlængelse. 
Kommunen er obs på den gode omtale, 
fx skal Allan fortælle om erfaringerne på 
et møde for Sydtrafik i april.  

Tak til alle de trofaste 
frøpassere! 

1 Regnskabet for 2020 

 

Er under udarbejdelse På næste møde fremlægges: 
- regnskabsudkast 
- budgetopfølgning 
Jørgen kontakter VK om tilskud 
til bladet 

2 Formand Afklaring af besættelse af 
formandsposten. 

Steen påtager sig 
formandsrollen 
Opgavefordeling vedlægges 

3  Generalforsamling 
      

 

Forslag om at udsætte 
Generalforsamlingen til august/ 
September 

Steen tjekker datoer i 
september 
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# Dagsordenpunkter Baggrund/referat Beslutning 

4  
Status Gylletanken 
 

Opfølgning på sagen Steen følger op på 
sagsbehandling i VK 

5  
Status på Gadekær sager 
 
 

VK oplyser at naboer altid vil blive hørt 
før en evt overtagelse 

Lokalforum gør ikke mere her 
og nu. 
Hvis borgere lokalt ønsker at 
udvikle deres gadekær støtter vi 
det som et lokalt samlingspunkt 
Ved behov oprettes et 
tværgående gadekærsudvalg 

6 Ansøgning om midler til 
Stavreby Gadekær 
 
 

Det lokale laug søger midler til 
beplantning mm 

Jørgen aftaler kontaktperson 
med lauget. 
Lauget kan søge Nordea i 
Lokalforums navn. 

7 Orientering om 
Miljøstyrelsens pulje til 
oprydning af strande 

Ansøgningsfrist 27. april. 
Mulighed for at søge projekter op til 1 år 

I år prioriteres de allerede 
planlagte indsamlinger 18/4 og 
senere Ren Natur.  
Næste år suppleres med 
strandoprydning, hvis der er 
lokal interesse og ressourcer. 

8 Ønsker til Klubhus grunden Nedrivning er afsluttet, vi har bedt VK 
om dialog om ny belægning, beplantning 
mm 

Jørgen følger op på VK 

9 Møde med Lokal Politiet  Udsættes til efter 
forsamlingsforbuddet 

10 Evt. Lise har pva lokalforum d. 6.4.21 
deltaget i et digitalt møde med 
borgmesteren og andre lokalforum. 
Primært for at borgmesteren kunne 
blive opdateret med, hvad der sker i 
kommunen. Referat og flere møder med 
bl.a. evaluering af nærdemokrati-
modellen flg. 

Vi lægger gerne hus til møder i 
skolen eller Folkeparken. 

 

Til Kalenderen 

Hvad Hvornår 

Affaldsindsamling 18/4, se mail 

  

 

Referent næste møde Næste møde Mødeleder næste møde 

Allan Mandag 26/4 kl 14 Jørgen 

  


