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Referat bestyrelsesmøde d.3.marts 2022 Kl.19.00 på Jungshoved skole 

Deltagere Tilstede Afbud Møderolle 

Mariane Kristensen  x  

Jørgen Svendsen x   

Torben Svane  x  

Allan Capion   Deltog i mødet til kl. 
20.30 (til og med punkt 
2) 

Henning Delf Nissen x   

Valborg Schubert  x  

Steen Hansen x  Forplejning 

Lise Jacobsen, repræsentant for skolen x  Mødeleder 

Ove Toftbjerg x  Referent 
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.  
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# Dagsordenpunkter Baggrund/referat Beslutning 

1 Generalforsamling Forberedelse af generalforsamling: 
Dirigent 
Beretning (Alle udvalg) 
Regnskab (Torben og Jørgen) 
Budget (Lise) 
Valg- hvem er på valg, genvalg? 
Handlingsplan 
Bordopstilling, borddækning, for-
plejning. 
Reminder til mailliste mm 

Jørgen orienterer borgmesteren og 
udarbejder oplæg til ”Mød din 
borgmester” samt dagsorden til ge-
neralforsamling som udsendes til 
maillisten og facebook samt opsæt-
tes i opslagstavlerne.. 
Generalforsamling den 30/3 kl. 
19.00. Regnskabet mangler endnu 
at blive revideret – revision aftales 
hurtigst muligt.  
Mariane og Allan er på valg.  
De enkelte udvalgs indlæg skal 
være 
udarbejdet inden 18/3.  
Generalforsamlingen finder sted i 
gymnastiksalen og forberedelse til   
PowerPoint, bordopsætning m.m. 
kl. 17.45. Lise sørger for borde og 
stole samt blomster til bordene. 
Steen bestiller kage. Hvem der fo-
retager indkøb af kaffe, te, øl, 
vand, mælk og servietter blev ikke 
aftalt.   
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# Dagsordenpunkter Baggrund/referat Beslutning 

2 Nyt fra udvalgene: 

 

1. Turudvalg 
2. Transport og trafik 
3. Turisme og bosætning 
4. Jungshoveds børn 
5. Blomsternes halvø 
6. LUP 
7. Hjemmeside 
8. Miljø 
9. Natur 
10. Fra diverse arbejdsgrupper: 
11. Transformatortårne 
12. Naturprojekt Sydgården 
13. Bladet 
14. Gadekær 
15. Folkepark drift 
16. Folkepark arrangementer 

 

Lise orienterede.  Allan orienterede 

om stigningerne på brændstof til 

Frøen, hvorfor han ville drøfte en 

evt. stigning af taksten med kom-

munen.  

Ønsker til FN-midler sendes til Lise, 

der drøfter disse med LUP-udval-

get. 

Turisme og bosætningsudvalget af-

holder møde den 23. marts. 

 Arbejdsgruppe Folkepark drift af-

holder møde den 28. marts.  

Henning oplyste at arbejdsgruppen 

mener der skal anskaffes diverse 

værktøj m.m. til drift af folkepar-

ken som beløber sig til ca. kr. 

31.000 kr.   

3 Netværksmøde med med-
lem af styregruppen FN 

Referat fra mødet Steen orienterede om mødet som 
blev afholdt den 1/3. Næste møde 
afholdes i Lundby den 23/5 og den 
31/8 på Østmøn. 

4 Kommende temamøde 
med VK og lokalfora 

Hvem deltager? 
Bidrag med oplæg? Tema er: Bo-
sætning. 

 

5 Årsplan for bestyrelsen 
 

Bl.a. pop-up møder med VK: mulig-
heder: 30.3-19.5-12.9-15.11 

Miljøudvalget overvejer om der er 
basis for et møde den 19/5 vedr. 
spildevand/grundvand. 
 
 

6 Nye ansøgninger til puljer: 
Hører sammen med budget 
under punkt 1. 
 
 

Hvortil, hvor og hvor meget skal 
der søges 

- Driftspulje VK 
- FN-puljen o a. I VK 
- Møn Bank 
- Menu 
- Nordeafonden 
-  

Drøftet kort – opfølgning på næste 
møde. 
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# Dagsordenpunkter Baggrund/referat Beslutning 

7 Møde med kultur og fritids- 
udvalget  
 

Noget nyt? 
- Repræsentation 
- Hvad vil vi vise frem 
- Hvad skal vi drøfte af nye 

ideer – store visioner? 

Vi afventer en tilbagemelding fra 
udvalget. 

10 Affaldsindsamling d.3.april  
 

- Hvem medvirker? Følgende tilmeldte sig – Lise, Hen-
ning, Ellis og Ove 

11 Åbent hus i skolen 9.april - Hvem medvirker og med 
hvad?  

Lise orienterede om arrangemen-
tet – Jørgen, Steen, Henning, Lise 
repræsenterer lokalforum, bladet 
og Allan Frøen  

12 Diverse - Abonnement på Sjællandske? 
- Nyt til kalenderen? 

 

Afventer tilbud om abonnement. 

 Næste møde  Generalforsamling den 30/3. 
Bestyrelsesmøde den 4. april kl. 
19.00. 

 Evt.  Bestyrelsesmøde sluttede kl. 21.00. 

 

Til Kalenderen 

Hvad Hvornår 

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

Turisme og bosætningsudvalget 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 

4. april kl. 19.00 Jørgen Lise Ove 

  


