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Referat af bestyrelsesmøde d. 18.11.2021 Kl.17.30 på Jungshoved skole 

Deltagere Tilstede Afbud Møderolle 

Mariane Kristensen X   

Jørgen Svendsen X   

Torben Svane  x  

Allan Capion X  Mødeleder 

Henning Delf Nissen X   

Valborg Schubert X  Forplejning 

Steen Hansen X  Referent 

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 Møde med Lena Milo Erik-
sen, Strategi og Implemen-
tering afdelingen 

17.30-18.00 Besøg af Lena Milo 
Eriksen, Jungshoved Lokalforums 
nye kontaktperson i Afdelingen for 
Strategi og Implementering. Gensi-
dig præsentation og en uformel 
snak om fremtidigt samarbejde. 

Lena fortalte om jobbet som nær-
demokratikoordinator og vi havde 
en god snak om hvordan vi kan 
bruge hinanden – fx i forbindelse 
med Pop-up-møder. 
Evalueringen af nærdemokratimo-
dellen og hermed Lokalforums 
virke og økonomi er udsat til ultimo 
2023. 

2 Byfornyelsesgruppe Etablering af driftsgruppe til ”byfor-
nyelsen” 

Der var enighed om at det vil være 
godt at få formaliseret en drifts-
gruppe. Henning inviterer til møde 

3 Trafikmøde 14. oktober Orientering 
 

Der var enighed om at det havde 
været et godt møde. Der kommer 
ny formand for det politiske udvalg 
som har ansvar for trafik, så måske 
skal den nye formand inviteres. 

4 Valgmøde 2/11 og valgcafe Evaluering. 
Valgcafe er aflyst 

Enighed om at det forløb godt, 
men det er et svært format og vi 
skal overveje hvorledes vi får en 
bedre debat næste gang. 
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# Dagsordenpunkter Baggrund/referat Beslutning 

5 Budgetstatus Status på budgetmidler pt – er der 
initiativer/udgifter på vej? 
Folkepark? 
Andet? 

Der er fint styr på økonomien og 
forløb med madpakkehus og den 
økonomiske styring fik ros! 
Lise fik aftalt med Lena hvorledes 
regnskaber for projekter skal afrap-
porteres til kommunen. 
Mulighed for køb af bålfad og må-
ske river til folkeparken. 

6 Status for folkeparken og 
herunder for klubhusgrun-
den 
 
 

Status og evaluering 
Madpakkehus evaluering af indvi-
else 

God oplevelse med indvielse af fol-
keparken. Borgmester, musik og 50 
Jungshovedboere havde en fin for-
middag med grillpølser. 
Intet nyt om klubhusgrunden. Af-
talt at Henning spørger Lena om en 
status. 

7 Mere Natur Anbefalinger fra § 17 udvalget. 
Etablering af naturudvalg på 
Jungshoved. 
Etableringsmøde, dato. 
Har der været henvendelser 
Dato for 1. møde 
 

Der er endnu ikke tilmeldinger og 
vi skal nok vente på at annoncen 
læses i bladet. 
Første møde afholdes i forbindelse 
med næste bestyrelsesmøde 

8 Jul i transformatortårnene  Der er lavet fine initiativer med at 
udsmykke transformatortårnene. 
Det blev aftalt at Steen holder et 
møde med udvalget om kom-
mende aktiviteter og økonomi. 

9 Evt. ansøgning til MENY  MENY har en pulje giver tilskud til 
forskellige aktiviteter. Vi overvejer 
om  

10 Næste møde  28/1-22 

11 Evt. Møns Bank Der er blevet arbejdet på fuldmag-
ter mv og det er nu bragt i orden. 
Det er fortsat Torben, Jørgen og Al-
lan som har adgang til netbanken. 
Bestyrelsen bekræftede den gæl-
dende forretningsorden af 15/2-
2021, som for god ordens skyld 
lægges på hjemmesiden til infor-
mation. 

12 Så er der mad  Det smagte godt. 
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Til Kalenderen 

Hvad Hvornår 

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

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

Juletræsfest i skolen, Jungshoveds Børn  (Desværre aflyst) 4.december 

Første møde i naturudvalget 28. januar kl. ca. 15. 

  

  

  

  

 

Næste møde Referent næste møde Forplejning næste møde Mødeleder næste møde 

28/1- 2022 kl. 13-15 Lise Valborg Steen 

  


