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Referat af generalforsamling den 2021.09.16 kl.19.00-21.30 på Jungshoved skole  

Det godkendte referat offentliggøres på Jungshoved.net og Jungshoveds opslagstavler.  Referatet 

sendes desuden pr mail til Vordingborg Kommune.  

  

#  Dagsorden  Referat  Beslutning  

0  Velkomst  Formand, Steen J. Hansen byder 

velkommen.  

  

1  Valg af dirigent og 

referent  

Allan Kofoed-Enevoldsen vælges som 
dirigent og konstaterer at forsamlingen er 
rettidigt indkaldt og, at generalforsamlingen 
er beslutningsdygtig.  

Referent er Henning Delf Nissen   

Dagsorden godkendt  

2  Bestyrelsens 

beretning  

Formanden gennemgår beretningen fra 
bestyrelsen.  

De enkelte udvalg aflægger beretning om 
deres arbejder. 

Egnshuset Jungshoved Skoles repræsentant 
gennemgår aktiviteterne i huset.  

Beretningerne vedlægges som bilag.  

Beretning godkendt  

3  Regnskab  I kassererens fravær orienterer 
næstformanden kort om regnskabet for 
perioden, regnskabet viser en sund 
økonomi.   
Regnskabsoversigt 2021 vedlægges som 

bilag.  

Kompleksiteten af regnskabet 

tages op med kommunen, når 

nærdemokratimodellen 

revurderes. 
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#  Dagsorden  Referat  Beslutning  

4  Indkomne forslag 

behandles  

Bestyrelsen fremlægger handlingsplan (se 
bilag) 

Spildevandsrensning behandles i en ny 
arbejdsgruppe, mens havmiljø og 
grundvandsbeskyttelse tages op  i 
miljøudvalget. 

Trafikudvalget arbejder videre med 
trafiksikkerheden  

Forsamlingen godkender 

planen og følgende punkter 

bedes indarbejdet: 

Spildevandsrensning 

Havmilljøets vandkvalitet og 

grundvandsbeskyttelse 

tryg trafik 

(hastighedsreduktion) 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6  

Valg til  

Jungshoved  

Lokalforum  

Allan Capion fratræder som  som fast 
medlem på grund af reduceret 
arbejdskapacitet. 

Torben Svane, Steen Hansen og Jørgen B. 
Svendsen genvælges. 

Valborg Schubert og Allan Capion 
genvælges som suppleanter for 1 år. 

Ny suppleant, Ove Toftbjerg indvælges for 1 
år. 

Som revisor valgtes Gerda Silke Holm og 
som revisorsuppleant valgtes Anders Kruse, 
begge valgt for 1 år.   

Lise Jacobsen er udpeget som Egnshuset  

Jungshoved skoles repræsentant i 
Jungshoved Lokalforum.  

Alle valgt med akklamation  

    

7  Eventuelt Ideer til valgmødet blev drøftet: 

○ Spildevandsrensning 

○ Mere natur. 

○ Miljøbelastning fra svineproduktion og     

biogasanlæg 

○ Tryg trafik 
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 Tak til dirigenten for god styring af 

dagsordenen, tak til deltagerne i 

generalforsamlingen.  

 

 

TAK til dirigenten 

og 

tak til de fremmødte 

  

Referent  Dirigentens godkendelse  

Henning Delf Nissen  Allan Kofoed-Enevoldsen  

   


