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Beretning til generalforsamlingen 2022 – afholdt 30. marts 2022. 

Denne beretning gælder perioden fra 16.september 2021 til marts 2022 og således kun for cirka ½ år – 

men vi er nu i synk med vores vedtægter. 

Bestyrelsen har holdt 4 bestyrelsesmøder (udover valgmøde, møder i udvalg og arbejdsgrupper) og der 

er igen mange punkter på dagsordenen. Det er godt at mærke at der er en stor vilje til aktiviteter og til 

at tage fat. Vi arbejder stadig med en stor delegering af opgaverne og det fungerer godt. 

Vi har fået nedsat et ny udvalg som skal arbejde for mere natur på Jungshoved og det har vi store 

forhåbninger og forventninger til.  

Vi fik arrangeret et velbesøgt valgmøde, som gav en god debat – ikke mindst om vandmiljøet. 

Uden aktive borgere er det svært at være i bestyrelsen for Lokalforum og der er mange. Alligevel vil vi 

gerne opfordre flere til at være med, så alle interesser på og hjørner af Jungshoved er repræsenteret, 

og vi kan holde dampen oppe. 

Valborg og Lise deltog i kursus arrangeret af det daværende Folkeoplysningsråd den 26.oktober om 

”Den attraktive forening”, om god foreningsledelse mm. Et godt og inspirerende kursus. 

Og så skal vi som lokalsamfund huske at klappe os selv på skulderen; den 24. september 2021 modtog 

Jungshoved to fine priser fra Vordingborg kommune på årets ”frivillig fredag” i Stege. For frivilliges 

indsats for et aktivt lokalområde med Frøen, Lokalforum, foreningsliv, Jungshoved skole, 

naturområder, transformatortårne, havnemiljø og meget mere. Det er vi stolte af. 

Byfornyelsen er for længst afsluttet som projekt, men meget flittige frivillige hænder holder øje med 

og plejer Folkeparken, Landsbyhaven og Vejfloraen i samråd med kommunen. 

Til at pleje og udvikle Folkeparken er der nedsat 2 arbejdsgrupper: 

• En driftsgruppe, der organiserer løbende pleje og nyplantning mm, blandt andet ved at arrangere 

arbejdsdage for alle interesserede. 

• En arrangementsgruppe, der samler ideer og midler til fælles arrangementer i Folkeparken 

Driftsgruppen er i gang med at mobilisere flere aktive til at deltage i arbejdet og der er søgt midler til 

indkøb af redskaber og udstyr til opgaverne. 

Multihuset blev indviet den 31. oktober 2021 ved et velbesøgt arrangement med taler, musik, bål og 

mad. 

I Folkeparken venter vi trods en del henvendelser stadig på at tomten efter klubhuset bliver udnyttet til 

P-plads og mere grønt areal – det er kommunens opgave og vi har for længe siden indgivet vores 

ønsker. 
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LUP-udvalget, (Jørgen B Svendsen, Lise Jacobsen) 

LUP er en forkortelse af Lokal Udviklings-Plan, som udvalget står for at opdatere. Der er kun gået 5 

måneder siden sidste generalforsamling, men vi har alligevel nået en god del af det vi satte os for i 

2021/22. Nye aktiviteter drøftes og besluttes på generalforsamlingen.  

Det kommunale tilskud til Lokalrådet var i 2019 36.000 kr. Det er fra og med 2020 omlagt til et lille 

basistilskud på 7.500, mens resten må søges i den nye FN-pulje (FN= Frivillighed og Nærdemokrati), der 

afløser den tidligere LUP-pulje.  

Vi fik i 2020 tilsagn om FN-tilskud på 59.000 til anvendelse i 2020 og 2021. Siden har vi fået udsættelse 

af nogle projekter til 2022, derfor har vi ikke søgt lige så meget i 2021. Men vi fik dog i 2021 (indtil 

generalforsamlingen i oktober) bevilget 13.500 kr  til projektet ”En grøn og imødekommende halvø” fra 

FN-puljen udover basistilskudet. 

Siden oktober 2021 har vi søgt og fået FN-tilskud på kr 17.500 kr til grusunderlag ved multihuset i 

Folkeparken. 

Når udviklingsplanen er besluttet, vil vi søge yderligere FN-tilskud og ligesom i 2021 også søge tilskud 

fra diverse fonde. Vi oplever generelt velvilje over for vores ansøgninger, måske fordi vi har været 

omhyggelige med at gennemføre projekterne som planlagt og aflægge ordentlige regnskaber. 

Miljøudvalget (Steen, Valborg, Allan, Jørgen Hein, Gert Rønne og Sisse Siggaard) 

Miljøudvalget er efter en stille periode startet igen og vi har holdt 2 møder så vi kunne finde frem til 

hvilke arbejdsopgaver der skal prioriteres. Det har længe ulmet at Jungshoved skulle forsøge at blive en 

del af ”Biosfære Møn” og på det seneste møde blev vi enige om at det vil give mening at have dette 

som overordnet mål for udvalget. Det skal vi nu til at arbejde mere konkret med. 

Vi vil også arbejde med grundvandsbeskyttelse og spildevandsrensning som 2 konkrete emner. 

Naturudvalget (Steen, Allan, Jørgen BS, Lise Tarnow, Annemette S. Elbrønd, Gunvor Asbjerg og Bjarne 

H. Sørensen) 

Som nævnt i indledningen har vi nedsat et udvalg som skal arbejde for mere natur på Jungshoved. Der 

har været 2 møder i udvalget og der er ved at blive sat system i arbejdet. 

Udvalget har gennemgået alle de mange forslag og ideer som kom frem på borgermødet om natur i 

efteråret. Forslag og ideer er blevet grupperet efter emner og der er nu udarbejdet en prioriteret liste 

som udvalget vil arbejde efter. 

Nogle af emnerne kræver det ”lange seje træk” og udvalget vil derfor også forsøge at finde emner som 

er lette at gå til og som kan give umiddelbare resultater. 
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Trafik- og transportudvalget (Allan Capion, Henning Delf Nissen, Steen Hansen og Jørgen B Svendsen) 

Delebussen Frøen kører stadig rundt på Jungshoved, og der kommer stadig nye chauffører til den 

trofaste gruppe af Frøpassere, der står for de daglige indkøbsture til Præstø og omegn.  

De faste ture har naturligt haft færre passagerer i corona-perioden. Og ligesom hos Movia og DSB er 

det ikke vendt helt tilbage til niveauet før corona, men vi regner med at det fortsætter med at stige. 

Heldigvis lånes Frøen også meget ud til samkørsel, der kan være alt fra fælles indkøbsture over 

museumsbesøg til vinsmagning.  

På grund af de stærkt stigende brændstofpriser kan det blive nødvendigt at justere gebyrerne, der 

stadig er på kun 5 kr. pr enkelttur, og 2 kr./km hvis man selv låner og kører Frøen.  

Udvalget havde i 2018 en god dialog med kommunens vejafdeling om mere tryghed i trafikken. Vi fik 

bl.a. dokumenteret at mange bilister kører for hurtigt i landsbyerne, og vi endte med at indsende en ret 

lang ønskeliste til den kommende trafiksikkerhedsplan.  

Derefter gik dialogen desværre lidt i stå, og der er kun lavet få og små tiltag på Jungshoveds veje. 

Vi vil arbejde på at Jungshoved ikke bliver overset på trafikområdet, og vi mener det er vigtigt at der 

ikke pludselig kommer nogle tekniske løsninger, der ikke passer ind i det lokale liv.   

Vi har bedt om et møde med den nye formand for Klima- og Teknikudvalget for at følge op på 

ønskerne. 

Fra turudvalget: (Marianne, Bent, Torben, Lise) 

I al slags vejr og for det meste i dejligt vejr har vi gennemført 7 traveture i efterår og vinter. Vi vælger 

ture på halvøen og forsøger at tilføre lidt nyt hver gang. Der har været mellem 10 og 20 deltagere pr. 

gang og mens vi traver bliver der snakket hyggeligt sammen og pludselig har vi gået 5-7 km. 

Vi har været på tur fra Jungshoved By over Lyngen til Stavreby, fra Noret igennem Tjørnehoved skov til 

Kragevig, fra Lundegård til Christinelund og Næbskoven, fra Stenstrup til Ambæk Kohave skov, en tur i 

Bøged skov og rundt vindmøllerne ved Stavreby, fra Dyremarken en tur gennem Store Hestehave skov, 

hvor vi bl.a. så mange sæler og i dag fra Naturområde Sydgården til Bøndernes Egehoved og 

Hejreskoven  

Desuden har turudvalget bidraget som guider til de kortere mandagsture for 60+ i Stenstrup, 

Jungshoved By og Jungshoved kirke. Det er ture på max. 3 km med vægt på fortælling om området. 

I november blev halvøens sidste infoskab med kort, forslag til vandreture og beskrivelser af landsbyen 

sat op i Lundegård ved Transformatortårnet. Vi har nu på halvøen 7 skabe med info udarbejdet og 

fremstillet af frivillige. Til skabene hører miniguides til at tage med på tur. Disse guides ligger også 

sammen med mange andre turforslag på hjemmesiden www.jungshoved.net  under oplevelser. 
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Turudvalget har mødtes til planlægning et par gange, hvor kommunens naturvejleder Christina Kaaber-

Bühler også har deltaget. Her blev planlagt en lang række ture i kommende tid, alle bliver nævnt i 

bladet i marts og juni.  

(Planlagte ture: Flagermus og frøer 27.5, Kirkevandring 6.6, Urørt skov med naturvejleder 29.6, 

Travetur Jungshoved rundt d. 21.8, Vild med viljedag i Folkeparken d. 3.9) 

Desuden har vi deltaget i planlægningsmøde af 60+ turene sammen med naturvejleder Susanne 

Rosenild i november. Det er et stort arbejde at fylde alle 365 dage med ture, men det lykkes hver gang 

takket være en skare frivillige guider i kommunen.  Planlagte 60 + ture: Naturområde Sydgården 11.4, 

Stenstrup d. 8.8, Bønsvighoved skov 31.10) Alle disse ture annonceres på kommunens sider i 

Sydsjællands tidende. 

Turudvalget holder sit næste møde 19.4. 

Naturområde Sydgården: (Steen, Poul, Anders, Kjeld, Knud, Nina, Lise) 

Arbejdsgruppen består af 7 frivillige, som tilser shelterpladsen og stierne jævnligt, sørger for brænde 

og rent multtoilet mm. I november og december blev en del elletræer ved søen på shelterpladsen og 

langs stien til Roneklint fældet for at bevare udsigten til området og søerne. Og samtidig sikre solåbne 

søer til løvfrøerne. Der blev beskåret og klippet så stierne er farbare. Desuden blev der lagt kyllingenet 

på de tre træbroer, så de ikke længere er så glatte i fugtigt vejr. 5 frivillige, 3000 kramper og 80 meter 

net samt en hel del timer med hammerslag og hyggeligt samvær klarede den opgave. Vi håber, det 

bliver til gavn for de mange brugere. 

Shelterpladsen bliver flittigt brugt. Hele vinteren har der været folk på overnatning. Vi forsøger pt at 

købe brænde til pladsen og appeller til brugerne om at indbetale et beløb herfor. Det fungerer for de 

fleste, men hvis ikke alle betaler, er der ikke penge at købe mere for. Vi vil gerne undgå, at folk 

begynder at skove hos naboen o.lign. 

Affaldsindsamlinger: (Lokalforum) 

D. 10 oktober holdt vi affaldsindsamling med fin tilslutning og mange sække affald. Det er godt at få 

ryddet op, men allerbedst hvis folk vil holde op med at smide affald i grøftekanterne. Efterårets 

indsamling skete i samarbejde med Ren Natur, som donerer 3000 kr. til Lokalforum til anvendelse til 

fælles glæde. Næste indsamling er d.3.4 kl.10-12 med mødested i Jungshoved skole. Denne gang i 

samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening. Her følger kun glæden ved ren natur med. En 

hyggelig formiddag i godt selskab i en god sags tjeneste. Og der er altid kaffe/te og kage til slut. Så kom 

og vær med. 
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Turisme og Bosætnings udvalget: (Allan, Henning, Mariane, Ove, Lise) 

Vi holdt igen i år et velbesøgt velkomstmøde d.26.september. Der var tid til at lære nye beboere at 

kende, få en række informationer om området, kaffe og kage og en sightseeing tur med Frøen. Det har 

været en glæde efterfølgende at møde flere af deltagerne til vinterens arrangementer i skolen og 

naturen. 

Et møde vedrørende turismenetværk d.25. november blev udsat på grund af stigende coronasmitte i 

Vordingborg kommune. Til gengæld gennemførtes mødet d. 23.marts med mere end 20 deltagere og 

oplæg ved Rasmus Evind (Hvad der kom ud af mødet flg. efter d.23.3.) 

Egnshuset Jungshoved skole (Styregruppens rep. i lokalforum, Lise) 

Egnshuset Jungshoved skole er vendt tilbage til sit gamle liv, heldigvis. Kun en kortere lukning i 

december og januar på grund af coronasmitte spændte ben denne gang. Det betyder at alle hold med 

fastre aktiviteter har været i gang og d.9.4 kan man kigge inden for i skolen og se, hvad huset bruges til. 

Ud over de faste ugentlige aktiviteter har der været sangaftener, spiseklub, foredrag, møde i 

lokalforum og et utal af udvalgsmøder. Huset har summet af liv igen, der har været lys i vinduerne og 

bilerne har fyldt godt op i byen. 

Vi har haft langt mindre indtjening i 2020 og 2021 end tidligere på grund af corona. Vi håber 

kommende udlejningssæson bliver god. I lærerboligen, som lejes ud som overnatningssted har en 

vandskade i køkkenet forhindret udlejning i mere end et halvt år. Nu står boligen klar igen med nyt 

køkkengulv. Desuden har vi som led i vores vedligeholdelsesplan skiftet alle vinduer og døre i boligen, 

der er blevet gjort rent og malet og de første lejere er på vej. Vi har søgt og fået bevilliget 50 % tilskud 

til vinduerne, da huset er i kategorien ”bevaringsværdige bygninger”. 

Transformatortårnarbejdsgruppen (Steen, Gerda Holm, Jørgen Hein) 

Der har været et enkelt møde i arbejdsgruppen efter meget positive tilbagemeldinger på dels den store 

kreativitet og dels udsmykningen af tårnene op til jul. Det var en god oplevelse. 

Udvalget er glade for at der er lokalt ”opsyn” med tårnene, så de bliver mere integrerede i 

landsbyerne. Udvalget arbejder stadig for at få forskellige kunstnere til at udstille i tårnene og det skal 

nok lykkes – måske allerede i 2022.  

Hjemmesideudvalget (Jørgen B Svendsen, Carsten Wang Jørgensen, Bent Pedersen, Lise Jacobsen) 

Hjemmesideudvalget er redaktion for hjemmesiden www.jungshoved.net . 

Siden opdateres løbende efter redaktionens retningslinier med nyheder og fælles kalender. Derudover 

ingen større ændringer siden sidste generalforsamling. 

http://www.jungshoved.net/
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Udvalgte nyheder og begivenheder offentliggøres også i Facebookgruppen Jungshoved, hvor Carsten er 

med-administrator. 

Kontakt til Stavreby Gadekærslaug (Jørgen B Svendsen) 

Lokalforum har tidligere søgt tilskud fra Nordea-fonden på laugets vegne. Tilskudet er anvendt til 

beplantning og beskæring på gadekærsområdet.  

Når lauget ønsker det regner vi med at søge igen. 

 

Tak til alle frivillige kræfter på Jungshoved - uden jer kunne vi ikke så meget. 

 


