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Referat af bestyrelsesmøde d. 4.juni 2021 Kl 15.30 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  X  
Steen Hansen X  Referent 
Lise Jacobsen, repræsentant for skolen x   
    

Møderollerne rykker en række ned for hvert møde, så referenten er mødeleder næste gang.  
Forkortelser, der er anvendt: 
LK er lokalforum 
LR er lokalråd 
VK er Vordingborg Kommune 
GF er GerneralForsamling 
 
Det godkendte referat offentliggøres på Jungshoved.net og Jungshoveds opslagstavler.  
Referatet sendes desuden pr mail til Vordingborg Kommune.  
 
 
 
 

# Dagsordenpunkter Baggrund/referat Beslutning 

1 Regnskabet for 2020 

 

Regnskab kommenteres inden fremsendelse 
med indkaldelse til GF  

Regnskabet er opdelt i 
mange ”cigarkasser” og 
kan være svært at 
gennemskue. 
Lise udarbejder et 
summeret regnskab i 
oversigtsform som 
anvendes til fremlæggelse. 
Interesserede kan få det 
”store” regnskab. 

2 Tilskud til bladet Hvem formulerer ansøgning om tilskud fra 
FN-pulje 

Lise og Knud vil gerne 
udforme en ansøgning. 
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# Dagsordenpunkter Baggrund/referat Beslutning 

3 Pop-op møde Orientering om det afviklede pop-op møde, 
samt oplæg til næste.  

Der var enighed om at det 
var et møde og at det er 
godt at mødes 1:1 med 
politikerne. Det skal dog 
ikke tære på kvoten af 
Pop-op møder, men skal 
være ad-hoc møder.  
Det var en nødløsning pga. 
Coronasituationen. 
 
Trafikforholdene vil være 
et godt emne til et direkte 
politikermøde, hvor vi kan 
drøfte muligheder for at 
ændre trafikken. Steen 
tager kontakt til Michael 
Larsen 

4 Næste Pop-op møde 
18.august 

Skal mødet afholdes som et regulært 
borgermøde? 

Vi vil følge op på nogle af 
de ideer som blev nævnt 
på mini pop-op mødet – 
hvordan får vi mere natur 
på Jungshoved. 
Jørgen tager kontakt til 
Daniel Irvold og hører om 
§17 stk 4 udvalget vil holde 
et oplæg. Dette kan 
krydres med oplæg om 
lokale naturprojekter og 
konkurrencen om 
Danmarks vildeste 
kommune. Kan vi måske få 
nogle lavbundsarealer i 
spil? 

5 Gylletanken 
 

Noget nyt? Kommunen har meddelt 
afslag på ansøgningen om 
opstilling af gyllebeholder 
på Mislehøjvej.  
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# Dagsordenpunkter Baggrund/referat Beslutning 

6 Dato generalforsamling 
16. september kl.19:00 
 

Forberedelse, hvem, hvad og hvornår Tidspunkt: 19-21.30 
Servering – Kaffe og god 
kage (Jørgen hører 
Muldiverset) 
Lise og Jørgen sørger for 
en Jungshovedmail med 
info om tidspunkt og ikke 
mindst en opfordring til at 
stille op hvis man lyster. 
Ideer til handlingsplan 
modtages også. 
Alle udvalg skal senest 1. 
september (men gerne før) 
sende en beretning til 
Steen 

7 Promovering af Jungshoved Forslag fra Mads Laursen om et 
promoveringsskrift . 
Lise: www.dengroenneport.dk  
Infoskabe. Flyer fra tur og naturudvalget. 
Jørgen: hvordan kommer Jungshoved med 
på 
www.vordingborgkommune.in/vordingborg-
kommune-byder-tilflyttere-velkommen-i-
naturen/47800/  

Turudvalget har lavet en 
ny kortplanche på 1x1 
meter med seværdigheder 
og turforslag. Sættes op på 
skolens gavl. Laves også 
som folder i A3 til 
uddeling. 
 
I samarbejde med Røret er 
tillige lavet en plakat om 
Jungshoved til opsætning i 
Nyord. Vi vurderer ikke at 
vi har kræfter til mere og 
det er samtidig lidt sent i 
forhold til sommerferien. 
Jørgen melder tilbage til 
Mads. 
Der udbydes guidede ture 
med ”Den grønne port” og 
FB-siden ”Tættere på 
naturen”. Lise og Jørgen 
kigger nærmere på de to 
udbydere. 

8 Valgmøde på Jungshoved Invitationer. Dato, aftale med Elisabet 
Svane. 
Politikere, hvem inviterer og hvem inviteres 

Steen tager kontakt til 
Elisabet og aftaler en dato 
– fx  2. eller 4. november. 

http://www.dengroenneport.dk/
http://www.vordingborgkommune.in/vordingborg-kommune-byder-tilflyttere-velkommen-i-naturen/47800/
http://www.vordingborgkommune.in/vordingborg-kommune-byder-tilflyttere-velkommen-i-naturen/47800/
http://www.vordingborgkommune.in/vordingborg-kommune-byder-tilflyttere-velkommen-i-naturen/47800/
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# Dagsordenpunkter Baggrund/referat Beslutning 

9 budgetstatus Status på budgetmidler – er der 
initiativer/udgifter på vej? 

Der planlægges madklub i 
folkeparken den 27. august 
Udgifter til 
blomsterkummer – ca. 
3000 kr. 
Lugedag i folkeparken med 
efterfølgende spisning. 

10 Indlæg til Bladet Nyt fra Lokalforum?   Tænk på emner – deadline 
1. august  

11 Vejflora Hvorfor er der ikke kommet noget op i 
rabatterne? Kontakt til VK? 

Henning tager kontakt til 
kommunen v/ Anja 
Hemmingsen og hører om 
forslag til optimering. 

12 Klubhusgrunden Vi venter på oplæg fra kommunen Jørgen er i kontakt med 
kommunen, men følger op 
i forhold til en mulighed 
for en vandpost.  

13 Sankt Hansarrangement   Arrangementet bliver ved 
kirken. 

14 Evt.  Lise orienterede: 
Der er gang i 
blomsterkummerne. 
 
I folkeparken etableres 
grusbelægning til august. 
Madpakkehuset opsættes 
af Shelterbyg i september 

 

Til Kalenderen 

Hvad Hvornår 
Generalforsamling 16. september 2021 
  

 

Referent næste møde Næste møde Mødeleder næste møde 
Valborg (eller Lise) 15. juli kl. 15.30 Steen 

  


