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Referat af bestyrelsesmøde d. 28.1.2022 Kl.13.00 på Jungshoved skole 

Deltagere Tilstede Afbud Møderolle 

Mariane Kristensen X   

Jørgen Svendsen X   

Torben Svane  X  

Allan Capion X   

Henning Delf Nissen X   

Valborg Schubert X  Forplejning 

Steen Hansen X  Mødeleder 

Lise Jacobsen, repræsentant for skolen X  Referent 

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 Generalforsamling Vi skal fastsætte dato og forberede 
et opslag i bladet 
 

Generalforsamling torsdag 
d.30.marts 2022 kl.19-22 i skolens 
østlokale. 
Regnskab 2021: Jørgen i samar-
bejde med Torben 
Lise laver opslag til bladet og sæt-
ter det på hjemmesiden. 
Lise laver forslag til budget, når vi 
kender flere ønsker fra udvalgene 
og bevillinger fra div. steder. 
Alle udvalg bidrager med et indlæg 
om deres virke siden sidste gene-
ralforsamling- sendes også til 
Steen, som samler sammen til den 
skriftlige beretning. 
Generalforsamlingen er pkt. på 
næste møde. 
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# Dagsordenpunkter Baggrund/referat Beslutning 

2 Årsregnskab FN-midler 20-
21 

Orientering Regnskabet for FN midler 2020-21 
er godkendt af kommunen. 
Lise skriver til bladet om, hvordan 
midler fra FN-puljen 2020-21 er 
blevet brugt. Vi har fået meget for 
pengene til glæde for alle på halv-
øen. 

3 Udvalg og arbejdsgrupper 

 

Gennemgang af udvalg og arbejds-
grupper mhp. opdatering af hjem-
meside (se side 3) 
 
Nye arbejdsgrupper og udvalg: 
- Drift af folkeparken 
- Naturudvalget 
- Jungshovedgruppe 
 

Lise opdaterer liste over udvalg til 
hjemmesiden. Vedhæftes refera-
tet. 
Nye arbejdsgrupper er: 
Folkeparken, drift. 
Udvalg vedrørende mere natur på 
Jungshoved – off. gøres, når alle 
medlemmer har sagt endelig ja. 
Jørgen spørger en nabo til transfor-
matortårnet i Jungshoved om, hun 
vil føre tilsyn med tårnet. 
Tilbagemelding næste møde 

4 Årsplan for bestyrelsen 
 
 

- FN-midler/aktiviteter som skal sæt-
tes i gang  

- Bosætning – fokusområde? 
- Andre ideer  

 

Vi samler sammen til en årsplan 
på næste møde. 
Udvalgene bedes komme med in-
put til handlingsplanen- før og efter 
generalforsamlingen. 
LUP udvalget reviderer. 

5 Nye ansøgninger til puljer: 
 

- FN 
- Møn Bank 
- Menu 
- Nordeafonden 

Mange muligheder for at modtage 
fondsmidler. De enkelte udvalg la-
ver ønskeliste til kommende 
møde(r) og kan ansøge. 
Vores grundtilskud fra VK er 7.500 
kr. og dækker ikke diverse projek-
ter.  Pkt. næste møde. 

6 Møde med kultur og fritids- 
udvalget  
 
 

Repræsentation 
Hvad vil vi vise frem 
Hvad skal vi drøfte af nye ideer – 
store visioner? 

Vi glædes over, at der er interesse 
for at besøge vores område. 
Lader udvalget vælge, hvad de 
gerne vil se ud fra den liste, Steen 
har sendt dem. 
Vi afventer dato og tid. 
Skal forsøge at tænke fremad, visi-
oner for kommende tid, og ikke 
kun fortælle hvad vi har lavet. 
Udvalgene tænker videre, mens vi 
venter på svar. 
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# Dagsordenpunkter Baggrund/referat Beslutning 

7 Folkeparken - Status for parkeringsareal 
- Aktiviteter i folkeparken i 2022 
- Indvielsesfest/kulturdag 
- Driftmidler  
- Anskaffelser – maskiner – høm-

høm-posestativ og -poser 
 

Henning har været i dialog med VK, 
flere forskellige kontakter, men der 
er ikke noget eksakt om belægning 
på P-pladsen. 
Lokalforum arbejder videre på sa-
gen. 
Der arbejdes på at lave en arbejds-
gruppe til drift og en til arrange-
menter. Der er allerede nogle få til 
hvert udvalg. Emnet tages op til ge-
neralforsamlingen. 
Folkeparkens driftgruppe laver øn-
skeseddel med priser og kan an-
søge herom. Evt. koble det sam-
men med arrangementer og andre 
områder fx Naturområde Sydgår-
den og gadekærsområderne. 
Arrangement gruppen får tildelt 
midler til indvielse og kommer med 
et oplæg til events i løbet af som-
meren. 
Pkt. tages op næste gang. 

8 Koordinering af indlæg til 
bladet 

Deadline er 1. februar  Mariane har styr på div. indlæg. 
Fremadrettet bedes hvert udvalg 
melde tilbage til Mariane, også hvis 
de ikke har noget. 

9 Emner til kalenderen – se 
nedenfor 

 Se nedenfor 

10 Diverse - Abonnement på Sjællandske 
- Flexboliger - Evt. bemærkninger 

til VK inden 21/1 
- Miljøgodkendelse til Lynggår-

den - info 

Abonnement til Vordingborg områ-
det i Sjællandske lyder som en god 
ide. Jørgen bedes undersøge og 
evt. bestille, hvis vi kan dele abon-
nementet mellem bestyrelsen. 
Uformel drøftelse af flexboliger i 
landsbyerne- fordele og ulemper. 
VK arbejder på ændringer i købstæ-
derne. 
Orientering om miljøgodkendelsen, 
lokalforum er ikke høringsberetti-
get. 

11 Næste møde  3.marts kl.19.00 i skolens østlokale 

12 Evt.  Mariane arbejder i Grønland fra 
15.2 til 1.april. 

Til Kalenderen 
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Hvad Hvornår 

Lokalforums bestyrelsesmøde  3.marts kl.19.00- skolens østlok. 

Turisme og bosætninsudvalget holder møde for netværk  23.marts kl.19.00-skolens østlok. 

Arbejdsgruppe Folkepark drift møde 28.marts kl.19.00- skolens østlokale 

Generalforsamling 30.marts kl.19.00 – skolens østlokale 

Affaldsindsamling  3.april  kl.10.00 - skolegården 

Åbent hus i skolen, medvirken  9.april kl.10-14.00 

  

  

 

Næste møde Referent næste møde Forplejning næste møde Mødeleder næste møde 

3.marts kl.19.00 Ove Valborg eller Steen???? Lise 

  


