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Referat fra bestyrelsesmøde d. 30.8.2021 Kl.15.30 på Jungshoved skole 

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   

Lise Jacobsen, repræsentant for skolen x  Mødeleder 

    
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 General Forsamling 
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 

Input til beretning senest d..1/9 
2021 
Dirigent? 
 

Dagsordenen for 
generalforsamlingen blev 
gennemgået. 
De enkelte udvalg fremlægger 
årets arbejde under beretningen 
for at gøre det mere levende. 
Som dirigent foreslås Allan Kofoed-
Enevoldsen. 

2 Pop-op møde 
 
18.august 

Opfølgning/evaluering af mødet. 
Liste over ideer. Hvad skal der ske 
med den? 
 

Lokalforum har mulighed for at 
rådgive og støtte – men ikke 
gennemføre projekter. 
Det blev besluttet at der kan 
nedsættes et adhoc udvalg, som 
kan arbejder videre med emnerne 
og modne ideer.  
Allan og Steen udarbejder forslag 
til kommissorium for udvalget. 
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# Dagsordenpunkter Baggrund/referat Beslutning 

3 Trafikmøde  
 
14. oktober 

Forberedelse til mødet 
Hvilke emner? 
 

Der er tilsagn fra 
udvalgsformanden og en en 
embedsmand. 
Vi tager udgangspunkt i ønskeliste 
til forbedringer. 
Spørgsmål om vejkanterne? 
Jørgen styrer mødet. 

4 Valgmøde på Jungshoved 
 
1. november 
 
 

Elisabet er ordstyrer og invitationer 
er sendt ud. 
Forslag til emner? 
Ekstern oplægsholder? 
Servering, bordopstilling etc.? 
Valgcafe ved kommunalvalget? 

Mødet er flyttet til 2. November 
2021. 
Der er tilsagn fra flere kommunale 
politikere om deltagelse. 
Emner kan være eks.: Bosætning, 
Turisme, Trafik, Børne familier ect. 
Evt. 1/2 times et oplæg  ved extern 
person. 
Praktisk planlægning ved næste 
møde. 

5 Vejflora Nyt fra Henning og Jørgen mht 
kontakt til forvaltningen og 
jordbundsprøver 
 

Kommunen vurderer at der er sået 
blomsterfrø, men at mange først vil 
spire næste år. 
Nogle vejtræer er blevet skiftet. 
Der er blevet ordnet på området 
ved Jungshoved Vandværk, drifts 
afd. oplyser at der er lavet 
driftsaftale i 1 år med entreprenør. 

8 Budgetstatus Status på budgetmidler pt – er der 
initiativer/udgifter på vej? 
Frøen folder? 
Bladets økonomi? Haster! 
 

Lise laver status. 
Indkøb til Frøen mangler. 
Tilsagn om støtte til 6 numre af 
Jungshoved Bladet er modtaget fra 
FN-puljen 

9 Status for folkeparken og 
herunder for 
klubhusgrunden 
 
 

Nyt om madpakkehuset i 
Folkeparken: 
Jørgen vedr. klubhusgrunden og 
ønskeseddel fra arbejdsgruppen 
 

Der er lavet regnskab for 
Folkepark/ madpakkehus. 
Forslag om pæl midt i indkørslen 
ind til folkeparken, fra 
Jungshovedvej, for at undgå 
biltrafik. 
Forslag om evt. at fejre/ indvielse 
af madpakkehuset sidst i 
september. 
Peter Rasmussen VK, kontaktes 
m.h.p. Klubhus grunden, om at 
fremsendte ønsker står ved magt. 
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# Dagsordenpunkter Baggrund/referat Beslutning 

10 Nyt fra Tur- og 
naturudvalget 

 20 deltagere til indvielse af planche 
og start på vandrefestivalen 13.8 
9 deltagere på 60+ tur d.16.8 
48 deltagere til Jungshoved rundt 
d. 21.8- 1/2 fra kommunen, 1/2 fra 
Falster, Holbæk, Birkerød, 
Kokkedal, Næstved mm. 

11 Nyt fra skolen  Ny sæson starter 1.10, enkelte 
tyvstarter 1.9. Lønnet rengøring 
 først fra 1. 10, selvrengøring indtil 
da. Nye hold, nye trænere. Folder 
med bladet. 

12 Blomsternes halvø Afslutning 26.8, 21 kummer. 
Vinder? 

Dyremarken var sommerens vinder 
af blomsterkumme pasning. 

13 Affaldsindsamling 10.10 
kl.10-12 

Lise bestiller materialer.  
Kaffe, te, saft, kage. 
Hvem kan deltage? 

Ekstra Affalds indsamling p.g.a. 
tilskud til Lokalforum. 

14 Forslag: Turnus vedrørende 
forplejning til 
bestyrelsesmøder 

Skal vi lave en turnus for forplejning 
a la turnus til referat etc.? 

Turnus ordning vedtaget, vi rykker 
en plads i lighed med referent/ 
mødeleder. 

15    

16    

17 Næste møde  10.10.2021, kl. 12.30 

18 Evt. Mail liste Hvordan/ hvem kan bruge Mail 
listen? 

Retningslinjer : Bruges primært til 
almen oplysning og ikke 
kommercielle emner. 

 

 

Til Kalenderen 

Hvad Hvornår 

Aftentur Bøndernes Egehoved med naturvejleder, Sydgårdens P plads Aflyst  

Generalforsamling 16. september- se ovenfor 

Velkomstmøde nye beboere 26.september, nærm flg. 

Affaldsindsamling , Ren Natur 10.oktober kl.10-12 

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

60+ tur i Stenstrup, turudvalget 1.november kl.10-12 

Valgmøde i skolen 2.november kl.19-21 

Valgcafé på valgdagen  16.november  ca. kl. 8-20 

Travetur fra Lundegård, turudvalget 25.november kl.13-15 

Netværksmøde turisme, turisme og bosætningsudvalget 26.november kl.19-21 
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Hvad Hvornår 

Juletræsfest i skolen, Jungshoveds Børn  4.december 

  

 

Referent næste møde Næste møde Mødeleder næste møde 

Jørgen Svendsen 10.oktober 2021 kl. 12.30 – 14.30 Mariane Kristensen 

  


