
 

 

Jungshoved lokalforum 
Udvalg for mere natur 

Dato:  
25/4-2022 kl. 19:00 

Sted: 
Biblioteket,  Skolen 

 
 
Deltagere 

Deltagere Tilstede Afbud Møderolle 

Lise X   

Annemette X   

Gunvor X   

Bjarne X  Mødeleder 

Allan  X  

Steen X   

Jørgen X  Referent 
 

Referat 

# Emne Referat Beslutning 

0 Roller og arbejdsform Afklaring af roller mm i udvalget Bjarne er mødeleder, koordinerer 
udvalgets arbejde og bistår referenten 
med referat 
 
Steen er formand i betydningen: 
- Lokalforums repræsentant i udvalget, 
- Officiel kontakt til Vordingborg 
Kommune (hvilket bestemt ikke 
forhindrer andre kontakter til VK) 
 
Sekretæren indsamler forslag til 
dagsorden, booker lokale, sender referat 
til gennemsyn hurtigst muligt (normalt 
inden for 5 dage). 
På hvert møde aftales hovedpunkter til 
næste møde, kan suppleres undervejs 

1 Opsamling på pop-up-
mødet med 
borgmesteren 

Noter fra mødet gennemgået og 
godkendt. Sendes til gennemsyn 
hos Mikael Smed og Daniel 
Irvold. 
Jørgen følger op på note 4 om 
samarbejde med borgere. 
Øvrige punkter noteres til 
senere brug 

Efter gennemsyn lægges noter og VK’s 
powerpoint på junghoved.net 

2 Projekter udover listen 
fra borgermødet 

Natur i boringsnære 
beskyttelsesområder (BNBO-
zoner) 
Naturforbindelser (skabe 
forbindelser mellem 
eksisterende naturområder) 
Afdække årsager til forringet 
havmiljø 

Se pkt 4 
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3 Listen fra borgermødet Gennemgang og godkendelse af 
opsamlings- og grupperingsliste 
med ideer fra borgermødet 

Ingen ændringer, liste vedlægges 

4 Prioritering af projekter Gennemgang og tilpasning af 
oplægget: Prioritering af 
naturprojekter 

Revideret prioritering med tovholdere 
vedlægges 

5 Projektbeskrivelse og 
opsamlingsværktøj 

Til næste møde arbejdes med 
projektbeskrivelser ud fra Allans 
disposition: 

• Deltagere 

• Mål med projektet 

• Konsekvens 

• Interessenter 

• Budget 

Tovholdere arbejder på 1. udkast til 
projektbeskrivelse. 
Brug af opsamlingsværktøj drøftes på 
næste møde. 

6 Næste møder Foreløbigt afbud fra Jørgen Mandag 20/6 kl 19-21 (Forplejning 
Bjarne) 
Mandag 25/7 kl 19-21 
I skolens Østlokale hvis I ikke hører andet. 
Allan medbringer nøgle 
 

 Bilag Noter fra pop-up møde 
 
20220322 Arbejdspapir 
(gruppering af ideer fra 
borgermøde) 
 
20220427 Forslag til 
naturprojekter (opdateret) 
 

 

 


