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Referat fra bestyrelsesmøde d. 10.10.2021 Kl.12.30 på Jungshoved skole 

Deltagere Tilstede Afbud Møderolle 

Mariane Kristensen  x  

Jørgen Svendsen X  Mødeleder 

Torben Svane  x  

Allan Capion X  Forplejning 

Henning Delf Nissen X  Referent 

Valborg Schubert X   

Steen Hansen X   

Lise Jacobsen, repræsentant for skolen X   

Ove Toftbjerg  X  
Møderollerne rykker en række ned for hvert møde, så referenten er mødeleder næste gang.  
Forkortelser, der er anvendt: 
LF er lokalforum 
LR er LokalRåd 
VK er Vordingborg Kommune 
GF er GeneralForsamling 
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 Opfølgning på GF Valg af formand, næstformand og 
kasserer. 
Deltagelse i udvalg. 
Opdatering af handleplan. 
Andet? 
 

Formand, næstformand og 
kasserer blev genvalgt med 
akklamation. 
Lise opdaterer handleplanen og  
listen over udvalgsmedlemmer. 
 
Da byfornyelsesprojektet kan 
betragtes som afsluttet nedlægges 
arbejdsgruppen, og der oprettes en 
”driftsgruppe”. Torben Stade 
opfordres til at fortsætte som 
kontaktperson til gruppen. 
Samtidig tiltræder Henning som 
Lokalforums MIDLERTIDIGE 
kontaktperson til driftsgruppen . 
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# Dagsordenpunkter Baggrund/referat Beslutning 

2 Trafikmøde 14. oktober Ønskeliste Tryg Trafik. 
Skal vi køre gæsterne en runde i 
Frøen – Lynggård, Over Lyngen, 
skiltning i Stavreby, 
Folkepark/klubhus? 
 

Tryg trafik på Jungshoved ønskes 
stadig til debat med de ønsker LR 
oplistede inden borgermødet om 
tryg trafik.  
Fokus skal være på, at det skal 
være trygt at arbejde, bo og være 
turist på HELE halvøen. 
Det planlægges at køre en kort 
præsentationstur i Frøen inden 
mødet.  

3 Valgmøde 2/11 og valgcafe Elisabet er ordstyrer og invitationer 
er sendt ud. 
Emner fra GF, flere? 
Servering, bordopstilling etc.? 
Valgcafe ved kommunalvalget? 

Spørgsmål til politikerne 
formuleres snarest, læs: senest 12. 
oktober, og Steen fremsender til de 
inviterede politikere og 
ordstyreren. Jørgen har et oplæg, 
der kan udvides med yderligere 
emner. 
Steen fremsender, sammen med 
de formulerede spørgsmål, en liste 
over de politikere, der er 
inviterede. 
Valborg sørger for kaffe og 
småkager, Lise sørger for 
bordopstilling og stole.  
Frøen kører til og fra valgmødet. 
Frøkørslen annonceres i 
invitationen, på mail og 
hjemmeside. 
 
Valgcafe på valgstedet bemandes 
mellem kl. 14 og 18(Valborg og 
Lise), hvis der gives accept til 
afholdelse fra VK.    
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# Dagsordenpunkter Baggrund/referat Beslutning 

4 Budgetstatus Status på budgetmidler pt – er der 
initiativer/udgifter på vej? 
Frøen folder? 
Betaling til Bladet. 

Folder om Frøen er faktureret. 
Kommunalt tilskud til Bladet 
Jungshoved er modtaget med 
15000 kr. til 6 numre i perioden 
september 2021 til december 
2022. Lokalforum bidrager af egen 
kasse med et tilskud for januar til 
juni 2021 med 5000 kr. Dette 
medfører, at Bladet får det 
nødvendige tilskud på 10000 kr. pr 
år i 2021 og 2022.  
Folkepark, der etableres bålplads 
og grillrist for de ”overskydende” 
midler fra etablering af 
madpakkehus. 
Møde om indvielse 14. oktober. 

5 Status for folkeparken og 
herunder for 
klubhusgrunden 
 
 

Orientering om plejeplan (bilag) 
Skitse vedr. klubhusgrunden (bilag) 
Fejring af madpakkehus 

Blomsterrabat klippes, så der bliver 
en klippet kant ud mod grusstien. 
Lelauget tilbyder igen at slå 
blomsterengen. Arbejdsgruppe 
fjerne afklip som tidligere.  
Klubhusgrunden afventer nærmere 
projekt fra VK. 
Underlag på P plads ønskes stadig 
med græsforstærkningsunderlag. 
HDN fremsender kommentar til VK  
Der planlægges en indvielse af 
madpakkehus.  
Forslag til brug af aktivitetsbudget, 
folkepark efterlyses. 

6 Mere Natur Anbefalinger fra § 17 udvalget. 
Etablering af naturudvalg på 
Jungshoved. 
 

Oplæg til kommissorium, der 
beskriver udvalgets arbejde 
udarbejdes af  Steen og Allan. 
Oplægget fremsendes sammen 
med opfordringen til at deltage i 
udvalget  

7 Mobildækning Kan vi gøre noget ved dårlig 
dækning fx Roneklint? 

Ifølge velinformeret kilde findesder 
en teknisk løsning, der kan 
anskaffes af de enkelte 
abbonenter. LFkan ikke involvere 
sig, men opfordrer 
grundejerforeningen til at kontakte 
udbydere . 

8 Næste møde Evt. gæst FN-koordinator Lena Milo 
Eriksen VK 

Lise inviterer 
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# Dagsordenpunkter Baggrund/referat Beslutning 

9 Evt.   

 

 

Til Kalenderen 

Hvad Hvornår 

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. 14 til 18 

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

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

Juletræsfest i skolen, Jungshoveds Børn  4.december 

  

 

Næste møde Referent næste møde Forplejning næste møde Mødeleder næste møde 

18.11.2021 kl. 17:30 Steen Valborg Allan 

  


