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Beretning til generalforsamlingen 2021 

Efter generalforsamlingen vil den godkendte beretning indgå i referat af generalforsamlingen, som 
offentliggøres på Jungshoved.net. 
 

Siden generalforsamlingen i oktober 2020 er flg. at berette:  

Indledningsvis en indrømmelse – afholdelsen af generalforsamlingen er ”ude af takt” med vedtægterne 

på grund af Coronasituationen. Generalforsamlingen som skulle være holdt i april 2020 blev udsat til 

oktober 2020. I bestyrelsen vurderede vi det ikke holdbart at vente med generalforsamling til april 

2022, men vi må finde en løsning så vi igen kommer i synk. 

Bestyrelsen har holdt 8 bestyrelsesmøder (udover borgermøde, møder i udvalg og arbejdsgrupper), 

typisk med 10 punkter på dagsordenen, idet det høje aktivitetsniveau er fortsat. De første blev afholdt i 

harboørehabit i skolegården – og det var koldt! 

Bestyrelsens arbejde har naturligvis alligevel været begrænset af coronarestriktioner, men til trods for 

dette er det lykkes at holde et fint aktivitetsniveau. Vi havde et spændende møde med politikere og 

embedsmænd om hvordan vi kan fremme initiativer for mere og mere varieret natur på Jungshoved.  

Det var et ”køkkenbordsmøde” og er var en fin stemning på mødet – og reelt var det en forløber for 

det borgermøde vi trods alt nåede at afholde. På et velbesøgt møde fik vi høre om nogle af de skønne 

initiativer der både er gennemført og som vi forhåbentligvis kan se frem til. Vi håber at der på mødet 

blev sået frø til endnu flere projekter – trods de genvordigheder som der også blev berettet om. 

Lokalforum er meget mere end bestyrelsen – og det er så vigtigt at mange er aktive. 

15 personer arbejder direkte med i Lokalråd og udvalg, og dertil kommer en stor indsats i bladets 

redaktion, skolens styregruppe, naturprojekter og alle foreningerne. Alligevel vil vi gerne have endnu 

flere med, så alle hjørner af Jungshoved er repræsenteret, og vi kan holde aktivitetsniveauet oppe. 

Byfornyelsen er for længst afsluttet som projekt, men meget flittige frivillige hænder holder øje med 

og plejer Folkeparken, Landsbyhaven og Vejfloraen i samråd med kommunen. 

I Folkeparken venter vi på at tomten efter klubhuset bliver udnyttet til P-plads og mere grønt areal – 

det er kommunens opgave. 

Vejflora trives nogle steder, men ikke alle. Vi er i dialog med kommunen, som foreløbig vil genplante 

nogle af træerne og i øvrigt følge udviklingen af blomsterrabatterne. 

LUP-udvalget, Jørgen B Svendsen, Lise Jacobsen 



Jungshoved Lokalråd 

 

                          Side  2 

 

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

 

Udvalget der står for at opdatere den lokale udviklingsplan, har på trods af Corona-nedlukninger i 

perioden kunnet sætte hak ved flere afsluttede aktiviteter siden sidste generalforsamling, så det er ikke 

tom snak når folk siger at der altid sker noget på Jungshoved. På generalforsamlingen fremlægges 

oplæg til ca. 35 kommende aktiviteter, store som små.  

Det kommunale tilskud til Lokalrådet var i 2019 36.000 kr. Det er fra og med 2020 omlagt til et lille 

basistilskud på 7.500, mens resten må søges i den nye FN-pulje (FN= Frivillighed og Nærdemokrati), der 

afløser den tidligere LUP-pulje.  

Vi fik i 2020 (indtil generalforsamlingen i oktober bevilget i alt 56.000 kr fra FN-puljen udover 

basistilskudet. 

Siden da har vi søgt og fået FN-tilskud på i alt 46.000 kr. 

Hertil kommer så midler fra diverse fonde, hvor vi kan takke: 

- Nordeafonden for 50.000 til multihus i Folkeparken, 

- Friluftsrådet for 58.000 til multihus i Folkeparken, 

- Lokale- og anlægsfonden for 50.000 til multihus i Folkeparken 

- Nordeafonden for 10.000 til forskønnelse af Stavreby Gadekær  

Har vi så kræfter til det hele? Det tror vi stadig på med god hjælp fra alle de frivillige kræfter, for hvis 

alle på Jungshoved gør bare 1 ting de brænder for, så kommer vi langt. 

Affaldsindsamlinger:  

Vi afholder 2 indsamlinger om året. Én i april i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening og 

en i oktober i samarbejde med Ren Natur, som giver et bidrag på 3000 kr. til Lokalforum. 

Indsamlingen i foråret havde mange deltagere og heldigvis mindre affald end de foregående år. 

Næste indsamling er d. 10.oktober kl.10-12 fra skolen. 

Miljøudvalget (Steen, Valborg, Allan, JørgenH, Gert, Peder og Sisse) 

Arbejdet i miljøudvalget har været koncentreret om to større sager med udvidelser og ændringer af 

gyllebeholdere og svineproduktionen på Lynggaard. I begge sager har Lokalforum efter oplæg fra 

miljøudvalget sendt indsigelse og bemærkninger til Vordingborg Kommune. For Lokalforum er det 

afgørende med en fornuftig og rimelig balance mellem hensynet til borgere på Jungshoved og de 

erhverv som findes her. 

I sagen om etablering af en gyllebeholder på Mislehøjvej var der mange indsigelser mod den foreslåede 

placering og det endte også med at kommunen meddelte afslag på ansøgningen. 
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I sagen om forslag til ændret miljøgodkendelse til svineproduktionen på Lynggaard har Lokalforum (og 

mange andre på Jungshoved) stillet en række opklarende spørgsmål om blandt andet lugtforurening. 

Det er endnu ikke truffet en afgørelse i sagen og vi venter spændt på sagens videre forløb. 

Trafik- og transportudvalget (Jørgen, Henning og Steen) 

Delebussen Frøen kører stadig godt, takket være en trofast kerne af godt 15 Frøpassere, der står for de 

daglige indkøbsture til Præstø og omegn. Vi er meget taknemmelige for denne store frivillige indsats og 

håber der stadig vil komme nye til i løbet af året.  

Frøen har nemlig vist sig at være mere end et transportmiddel, det er også et rullende samlingspunkt.  

Mange på Jungshoved er glade for Frøen, også selv om de ikke har brug for den lige nu. 

Og der er flere eksempler på beboere uden bil, der flytter til eller bliver på Jungshoved på grund af 

Frøen. 

De faste ture har naturligt haft færre passagerer i corona-perioden. Nu da restriktionerne er helt 

ophævet regner vi med at det stiger igen. Heldigvis lånes Frøen mere og mere ud til privat samkørsel, 

der kan være alt fra indkøbsture over museumsbesøg til vinsmagning.  

Samtidig aflaster vi Flextur så meget, at Frøen alt i alt ikke koster kommunen noget. Og derfor regner vi 

også med at fortsætte med det lave gebyr på 5 kr. pr enkelttur, og 2 kr./km hvis man selv låner Frøen.  

På den baggrund har kommunalbestyrelsen godkendt at ordningen forlænges i 3 år til og med 31. 

august 2024. Frøen længe leve! 

Udvalget havde i 2018 en god dialog med kommunens vejafdeling om mere tryghed i trafikken. Vi fik 

bl.a. dokumenteret at mange bilister kører for hurtigt i landsbyerne, og vi endte med at indsende en ret 

lang ønskeliste til den kommende trafiksikkerhedsplan.  

Derefter gik dialogen desværre lidt i stå, indtil kommunen i juli 2020 foreslog et fartdæmpningsprojekt i 

Jungshoved By.  Efter et haste-indkaldt borgermøde valgte vi at bede om en udsættelse, da projektet 

ikke svarede til de lokale ønsker. 

Vi vil arbejde på at Jungshoved ikke bliver overset på trafikområdet, og vi mener det er vigtigt at der 

ikke pludselig kommer nogle tekniske løsninger, der ikke passer ind i det lokale liv.  Vi har bedt om et 

møde med udvalgsformanden for at få dialogen i gang igen. 

Tur- og Naturudvalget: (Bent, Marianne, Torben, Lise) 

Corona satte stopper for mange aktiviteter, men vi nåede alligevel en del i efteråret 2020 og har haft 

mange arrangementer efter marts 2021. 

Vi havde tre lokale traveture i oktober, november og december. 

Vi har haft 3 korte 60+ ture lokalt med max.10 deltagere og max. 3 km. 
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I samarbejde med Postbåden Røret har vi formidlet sejlplan og uddelt foldere om at tage en tur til 

Jungshoved fra Nyord til campingpladser, cykelhandlere, turist info-steder på Nyord og Møn. 

I forbindelse med Byfornyelsesprojektet blev Sjællandsleden ført rundt om Jungshoved og 6 turforslag 

med udgangspunkt fra Jungshoved By blev udarbejdet. Desuden en stor planche og dertil hørende 

foldere. Planchen er sat op på skolens gavl og folderne uddelt til alle overnatningssteder på Jungshoved 

og i Præstø samt i Købmandsgården, Boghandlen, kirkens våbenhus. De første 500 blev revet væk og 

nyt oplag er trykt, takket været donation fra Jungshoved Pensionistforening. Tusind tak. Det bekræfter, 

at der var et behov for et kortmateriale med seværdigheder.  

Planchen blev indviet d. 13.august med en vandretur til Kirken og Stavreby med 20 deltagere.  

Der var 50 deltagere på vores vandrefestivalstur Jungshoved Rundt d.21.8. En god tradition med ca. 

halvdelen som gengangere og lokale og ca. halvdelen af folk langvejs fra, Nordsjælland, Vestsjælland, 

Falster mm. 

Og som det seneste nye: Madpakkehus i Folkeparken i samarbejde med arbejdsgruppen her. Et rigtig 

flot hus. Hjælp os med at passe godt på det. Snart bliver der etableret en bålplads foran huset. 

Blomsternes halvø: (Mariane, Valborg, Lise) 

Igen i år har frivillige passet ca. 20 blomsterkummer i landsbyerne. Et stort vandearbejde i juli måned, 

men alle kummer var rigtig fine, da vi holdt afslutning i august. Årets vindere blev Kirsten og Bent 

Nilsson for deres flotte kummer på Dyremarken, tillykke. 

Vi har ansøgt og modtaget 3000 kr. fra Vordingborg kommune til indkøb af planterne og modtaget 

præmier fra Købmandsgården, XL Byg og Flemmings Planteskole. 

Bladet Jungshoved: (Marianne) 

”Jungshoved Bladet” har længe været et af de faste holdepunkter på Jungshoved og er trods Corona 
situationen udkommet som altid 4 gange årligt. 

Lokalforum har været bekymrede for Bladet og særligt dets økonomi. Vordingborg kommune har efter 
de nye regler for tilskuds ansøgning umiddelbart vurderet, at det havde funktion svarende til et 
klubblad og det vil ændre mulighederne for tilskud. 

Der blev udarbejdet en god ansøgning med argumentation for bladets sammenhængskraft og vi har 
opnået tilskud fra FN-puljen, så bladets økonomi er sikret 1 ½ år frem. 
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Turisme- og Bosætningsudvalget: (Henning, Allan og Lise) 

Vi har planlagt Velkomstmøde for nye beboere til 26.9 kl.14.00 på skolen og Netværksmøde for 

overnatningssteder og spisesteder på Jungshoved d. 25.11 kl.19.00 på skolen. Der udsendes 

invitationer til de berørte inden. 

Vi har nu 11 overnatningsmuligheder på Jungshoved og oplever et behov for at kunne henvise til andre, 

når man selv har alt optaget. Desuden kunne der være andre fælles interesser.  

Jungshoveds Børn 
 
Egnshuset Jungshoved skole: (Lise) 

Det mest stille år siden vi overtog huset i 1989. Men nu ser det ud til at kalenderen igen fyldes med 

aktiviteter. Der er igen i år udgivet en folder herom, som omdeles sammen med bladet.  

Enkelte udvalg har dog trodset kulden og holdt en del møder i skolegården. Mellem coronalukninger 

har lokalforum nået at have et par velbesøgte borgermøder med afstand og spiseklubben tyvstartede 

d.27.8. Det skulle have været grill aften i Folkeparken, men vejret rykkede arrangementet til 

skolegården og gymnastiksalen, og det gamle hus nød at høre sang og snak igen. 

Vi har haft arbejdsdag d.29.7 og fik gjort huset og udenoms områder klar til ny sæson. Altid flot 

opbakning, stor tak til alle frivillige. I efteråret skiftes vinduer og en dør i lærerboligen i øst. Det bliver 

en stor forbedring.  

Vi glæder os til en forhåbentlig normal vintersæson med spiseklub, sangaftener, foredrag, faste 

ugentlige aktiviteter, så huset kan sende lys ud i mørket hele vinteren. 

Naturprojekt Sydgården: (Lise) 

Nyt tiltag: En Rod med vilje vold til glæde for jordboende insekter og markfirben, etableret for midler 

fra TV2 s udsendelse 1 døgn-2 hold-3 dyr, som var så venlige at tildele os damernes præmie. 

Desuden bliver der løbende slået græs og klippet grene mm så stierne er farbare, slået græs ved 

shelteren samt rengjort multtoilet. Der er planer om en arbejdsdag i efteråret, hvor en del elletræer 

ved shelteren bl.a. skal skæres ned.  

 


