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Referat af bestyrelsesmøde d. 15. juli 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   

Valborg Schubert X   

Steen Hansen X  Mødeleder 

Lise Jacobsen, repræsentant for skolen X  Referent  

    
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 
FN er Frivillighed og nærdemokrati 
 
Det godkendte referat offentliggøres på Jungshoved.net og Jungshoveds opslagstavler.  
Referatet sendes desuden pr mail til Vordingborg Kommune.  
 

# Dagsordenpunkter Baggrund/referat Beslutning 

1 Generalforsamling 

16. september kl. 19 

Forberedelse – har vi styr på det? 
Forplejning 
Input til beretning. 
 
 

Vi er i gymnastiksalen på skolen. 
Bestyrelsen mødes på skolen 
kl.18.00. 
Valborg sørger for indkøb af øl, 
vand, kaffe, te, mælk,servietter. 
Lise sørger for blomster. 
Jørgen sørger for indkøb af kage 
Kandidater opfordres til at stille op 
inden mødet. 
Alle udvalg sender kort indlæg til 
beretningen sen.1.9til Steen 
Invitation/reminder sendes ud på 
maillisten 14 dage før. Opslag i 
bladet. 
Steen står for velkomst og samling 
af beretning. 
Dirigent???? 
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# Dagsordenpunkter Baggrund/referat Beslutning 

2 Pop-op møde 
 
18.august 

Emne og oplægsholdere. 
Lokale naturprojekter og 
lavbundsarealer 
Hvor langt er vi? 
Invitation? 
 
 

Emne: Lokale naturprojekter og 
lavbundsarealer. Hvordan kommer 
vi videre med vores vision  
Praktisk: Vi er i gymnastiksalen på 
skolen- må være max 48, en meter 
mellem hver deltager. 
Valborg sørger for øl, vand, kaffe, 
te, småkager, mælk. 
Invitation: Jørgen og Steen 
Sendes ud på maillisten og på 
opslag. Invitation til VK 
naturvejledere. 
Invitere oplægsholdere ud over de 
af VK valgte politikere. Daniel 
Irvold har udtrykt ønske om at 
deltage. 
Flere forslag til oplægsholdere 
undersøges af Steen og Jørgen, evt. 
Lise. 
Lise med hjælp fra Steen skriver 
indlæg om mødet til bladet, hvis vi 
kan nå at få det med. 

3 Trafikmøde  
 
14. oktober 

Michael Larsen,VK,  vil gerne 
deltage med en embedsmand i et 
møde med bestyrelsen – forslag 
den 14. oktober efter kl. 17 – OK?. 
 
Forberedelse til mødet 
 

Mødet fastsættes til kl.18.00 på 
skolen. 
Steen giver Michael Larsen besked. 
Trafikudvalget laver oplæg over 
emnet ”Tryghed i trafikken”. Husk 
borger-undersøgelserne fra sidste 
møde med VK. 
Vi ønsker dialog og samarbejde og 
ser fremad. 
Jørgen sørger for bestilling af 
sandwich o.lign. 



Jungshoved Lokalforum 

 

                          Side  3 

 

 
Bank: Møns Bank, reg. 6140 konto nr.0004078513 Email: jungshoved.lokalforum@gmail.com 

 

# Dagsordenpunkter Baggrund/referat Beslutning 

4 Valgmøde på Jungshoved 
 
1. november 
 
 

Elisabet er ordstyrer og invitationer 
er sendt ud. 
Forslag til emner? 
Valgcafe? 

Elisabet er ordstyrer og måske også 
en slags moderator.  
Datoen er 1.november 
Steen har skrevet til alle 
partiformænd og inviteret dem. 5 
partier har sagt ja tak. 
Uklarhed om, der også er et andet 
vælgermøde denne aften, men 
foreløbig fastholder vi vores dato. 
Vi undersøger muligheder for 
oplægsholdere uden for partierne. 
Tages op igen til næste møde. 
Der serveres øl, vand, kaffe, te, 
småkager, nærm. Aftales på næste 
møde 

5 Vejflora Hvor bliver den af? 
Er mysteriet løst? 
 
 

De såede frø i vejrabatter synes 
ikke at spire- der ses kun alm 
grøftekanteplanter og bar jord. 
Frøfirmaet har svaret Henning, at vi 
skulle give det lidt tid. 
Henning tager fotos som 
dokumentation, der sendes til 
forvaltningen 
Jørgen skaffer en jordbundsprøve 
via lokal ekspert 
Driftslederen inviteres til et møde. 
Henning er tovholder. 

6 Indlæg til bladet 
Hvem vil skrive 
 
 

Pop-up møde i maj 
Plejeplan for Folkepark/vild natur 
Arbejdsdag i Folkeparken 
Andre forslag 
 

Mariane noterede sig alle de 
indlæg vi fra lokalforum ønsker at 
bringe og giver Knud (red.) besked. 
Alle sender in læg til Knud med 
Mariane som cc, så Mariane kan 
tjekke, at alt er kommet ind. 
 



Jungshoved Lokalforum 

 

                          Side  4 

 

 
Bank: Møns Bank, reg. 6140 konto nr.0004078513 Email: jungshoved.lokalforum@gmail.com 

 

# Dagsordenpunkter Baggrund/referat Beslutning 

7 Promovering af Jungshoved - Status på plancher 
 

- Foldere 

Turudvalget har lavet en ny 
kortplanche på 1x1 meter med 
seværdigheder og turforslag. 
Sættes op på skolens gavl.  
Desuden er der lavet en 
papirfolder med samme indhold i 
A3 til uddeling. Der er allerede 
udsolgt og stor efterspørgsel på 
flere.  
1.oplag blev finansieret via 
arbejdet med Sjællandsleden på 
Jungshoved (VK) 
Der er tilbud om sponsorstøtte fra 
JPF. 
Valborg tager kontakt og us om det 
er ok med 1500 kr og giver derefter 
Bent, som står for trykning mm 
besked. 
 
I samarbejde med Postbåden Røret 
er tillige lavet en opdateret folder 
om Jungshoved til 
overnatningssteder og infosteder 
på Nyord, Møn og i Kalvehave 
  
Jungshoved promoveres desuden 
via guidede ture med 
naturvejlederen i Vk, 60+ ture med 
lokale guider, månedlige traveture i 
vinterhalvåret, traveturen 
Jungshoved rundt mm. 

8 Budgetstatus Status på budgetmidler – er der 
initiativer/udgifter på vej? 
 
 

Lise gennemgik en oversigt over 
bevilgede penge fra 4 ansøgninger 
til FN-puljen og forbrug til dato.  
Uløste opgaver fordeltes: 
Folder om Frøen sættes i gang 
Aktiviteter, arbejdsdage i 
folkeparken sættes i gang bl.a. nyt 
tag på udhus 
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# Dagsordenpunkter Baggrund/referat Beslutning 

9 Status for folkeparken og 
herunder for 
klubhusgrunden 
 
 

 En aktiv arbejdsgruppe arbejder på 
de sidste små projekter, gruppen 
har sendt en ønskeseddel for ting, 
der kan finansieres via FN 
midlerne.  
Jørgen?? Kontakter Torben Stade. 
Intet nyt om klubhusgrunden, vi 
venter tålmodigt til efter 
ferieperioden. 

10 Miljøgodkendelse af 
svineproduktion på 
Lynggården 

Status fra miljøudvalget Lokalforums miljøudvalg har holdt 
møde i folkeparken og gennemlæst 
sagen, samt fundet en række 
spørgsmål.  
Steen har herefter på lokalforums 
vegne lavet et høringssvar. Er sendt 
til godkendelse i miljøudvalget og 
sendes til bestyrelsen. 

11 Velkomstmødet for nye 
beboere v. udvalget 
turisme og bosætning 

 Dato: 26.9 kl.14.00 
Lise sætter opslag i bladet 
Henning booker Frøen til 
sightseeingture 
Nærm. om indhold følger. 
 
Der er mange nye beboere. 
Lokalforums velkomstside til at 
lægge i postkassen kan hentes på 
hjemmesiden. Hvert 
bestyrelsesmedlem sørger for at 
lægge i postkassen hos nye i deres 
lokalområde. 
 

12 Gadekærret i Stavreby  Arbejdsgruppen har søgt og 
modtaget midler fra Nordeafonden 
til forbedringer af området. Jørgen 
opfordrer dem til at skrive et 
stykke til bladet herom. 

13 Næste møde  Mandag d. 30.august kl. 15.30 i 
skolen. 

14 Evt. VI GLEMTE AT TALE OM ØKONOMI 
VEDRØRENDE BLADET 

Vi afventer svar på ansøgning til FN 
puljen. Ansøgning er sendt fra Lise 
10.juni.  
Tages op til næste møde. 
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Til Kalenderen 

Hvad Hvornår 

60+ tur Svend Gønges hule (Guide  Lise) 16.august kl.10 

Pop up møde VK  18.august 

Travetur Jungshoved Rundt - Vandrefestival 21.august 

Blomsternes halvø afslutning  26.august 15.00  

Lokalforum bestyrelsesmøde 30.august kl.15.30 

Aftentur Bøndernes Egehoved med naturvejleder, Sydgårdens P plads 30.august kl.19.00 

Generalforsamling 16. september- se ovenfor 

Velkomstmøde nye beboere 26.september, nærm flg. 

Affaldsindsamling  10.oktober 

Møde om trafik Lokalforums bestyrelse og VK  14.oktober kl.18.00 

  

 

Referent næste møde Næste møde Mødeleder næste møde 

Mariane Mandag d. 30.augsut kl.15.30 i skolen  Lise 

  


