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Jungshoved Lokalforum 

Oversigt over ønskede tiltag i 2021 og 2022- se mere i handlingsplan for 

Jungshoved 

 

Handling Ansvarlige 
Bestyrelsen  

Videreudvikle Folkepark og landsbyhave 
Arbejdsdage 
Plantedage 
Aktivitetsdage 
 

Arbejdsgrupper /lokalforum 

Etablere bålplads ved nyt multihus 
 

 

Deltage i kurser vedrørende lokalforum 
og nærdemokrati 
 

Lokalforum 

Arrangere temadag for unge med 
aktiviteter og debat om nærdemokrati  
 

Lokalforum 

Affaldsindsamling april og oktober med 
Danmarks Naturfredningsforening og 
Ren Natur rute 
 

Lokalforum 

Valgmøde og valgcafe i forb. med 
kommunalvalg 2021 

 

Udvalg under lokalforum  
Følge op på mødet Mere Natur  
 

Udvalg nedsat af Lokalforum på 
generalforsamling 2021 

Flere temaaftener med fokus på miljøet 
 

Miljøudvalget 
Ovenstående udvalg 

Opdatering og trykning af folder om 
miljøet på Jungshoved 
 

Miljøudvalget 

Arbejde for flere giftfrie haver Miljøudvalget 
 

Arrangere og gennemføre: 
8 traveture ca. 5 km okt-maj 
1 tematur om løvfrø maj 
Jungshoved rundt travetur august 
4 +60 ture 2-3 km. i samarbejde med VK 

Tur og naturudvalget 
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Handling Ansvarlige 
Cykeltur juni 
Flagermustur august 
Svampetur september 
 

 
 
 

Nyt infoskab om ture i Lundegård med 
planche og foldere 
 

Tur og naturudvalget 
Turisme og bosætningsudvalget 

Uddele foldere Sjællandsleden Tur og naturudvalget 
 

Samarbejde med postbåden Røret om 
sejlplan og ture samt PR 
Uddele folder og plakater 
 

Tur og naturudvalget 
Turisme og bosætningsudvalget 

Samarbejde om ture med naturvejleder 
i VK 
 

Tur og naturudvalget 

Undersøge flere muligheder for 
vandreruter 
 

Tur og naturudvalget 

Lave udstilling om ture på Jungshoved 
på biblioteket i Præstø  

Tur og naturudvalget 

Blomsterkummekonkurrence 
Lægge løg, så grøftekantsblomster 
 

Blomsternes halvø 

Fortsat drift af Frøen  
Servicebus ved arrangementer 
Turistfolder om Frøen  
 

Transport og trafikudvalget 

Møde med Vordingborg kommune om 
trafikdæmpning, oktober 

 

Dialog med gr. ejerfor. om shelterplads 
ved Bønsvig strand 
 

Turisme og bosætningsudvalget 

Opslagsskab i Lundegård og 
sommerhusområder 
 

Turisme og bosætningsudvalget 

Netværksmøde med 
overnatningssteder og spisesteder 
november 
 

Turisme og bosætningsudvalget 
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Handling Ansvarlige 
Velkomstmøde for nye beboere 
september 

Turisme og bosætningsudvalget 
Frøen 

Uddele velkomstside til nye beboere 
Inddrage nye beboere i lokalområdets 
aktiviteter 
 

Turisme og bosætningsudvalget 

Arrangere aktiviteter for børnefamilier 
 

Jungshoveds børn 

Arbejdsgrupper  

Drift af hjemmeside 
 

Hjemmesideudvalget 

Nyt indhold til transformatortårnene 
 

Udvalget vedr. transformatortårnene og 
Kunstnergruppen på Jungshoved 
 

Vedligehold og udvikling af 
naturområde Sydgården 
 

Arbejdsgruppen Naturområde 
Sydgården 

Andre organer  
Bladet Jungshoved 
4 numre i 2020 
 

Redaktionen 

Drift af Egnshuset 
Arrangementer, booking, vedligehold 
Udvikling. 
Åbent hus, arbejdsdage, julemarked. 
 

Styregruppen for Egnshuset Jungshoved 
skole 

 


