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Referat, bestyrelsesmøde torsdag 2. juni 2022 Kl.19.00 på Jungshoved skole 

Deltagere Tilstede Afbud Møderolle 

Sanne Wittrup  x  

Jørgen Svendsen X  Mødeleder 

Torben Svane  x  

Henning Delf Nissen  X  Referent 

Allan Caplon  X  

Valborg Schubert X   

Steen Hansen X   

Lise Jacobsen, repræsentant for skolen X   

Ove Toftbjerg X  Forplejning 

Møderollerne rykker en række ned for hvert møde, så referenten er mødeleder næste gang.  
Forkortelser, der er anvendt: 
LF er lokalforum 
VK er Vordingborg Kommune 
GF er GeneralForsamling 
FN er Frivillighed og Nærdemokrati 
LAG er Lokale AktionsGrupper 
Det godkendte referat offentliggøres på Jungshoved.net og Jungshoveds opslagstavler.  
Referatet sendes desuden pr mail til Vordingborg Kommune.  
 

# Dagsordenpunkter Baggrund/referat Beslutning 

1 Orientering fra køkken-
bordsmøde om trafik 

Se vedhæftede tekst fra mail til 
VK, indsat under referatet. 

 Trafikudvalget fortsætter dialo-
gen. Alle overvejer ideer til den 
lokale kampagne. 

2 Toiletbehov i Folkepar-
ken 

Oplæg ved Lise 
 

Steen har kontaktet VK om em-
net.  
Kan der gives dispensation, så 
der kan oprettes et multlokum 
(evt. udstyret med tank)? 
Arrangementsgæster i somme-
ren 2022 kan eventuelt benytte 
toiletterne på skolen. Dog ikke, 
hvis skolen er udlejet samtidig 
med arrangementet. 
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# Dagsordenpunkter Baggrund/referat Beslutning 

3 Budgetstatus  Lise gennemgik LFs økonomi. 
Der er overvejelser om, hvad et 
arrangement for og med unge 
skal indeholde. 
Bevilling til Jungshovedbladet 
skal søges i 3. kvartal. 
Vi har en anden bevilling, der 
skal benyttes inden 31.12.2022. 

4 Evt. nyt fra fællesmøde 
Lokalfora 

VK har foreslået en besparelse 
på FN-puljen. Puljen for Frivillig-
hed og Nærdemokrati bruges til 
projekter inden for lokal udvik-
ling, frivillighed og events. 
Puljen er i 2023 og frem på knap 
1,4 mio. kr. Der foreslås en be-
sparelse på 200.000 kroner på 
puljen. 
Puljen har eksisteret siden 2019 
og har altid haft mindreforbrug. 
Mindreforbruget for 2021 var på 
259.000 kroner 

LF tager besparels 
esforslaget til efterretning.  
Jørgen spørger Lena Milo om 
hvorfor evaluering af Nærdemo-
kratimodellen og styregruppear-
rangementet kun omfatter ud-
valgte LFer? 
Hvordan kommer Jungshoved LF 
med blandt de udvalgte? 

5 Nyt fra udvalgene 

Herunder budgetønsker 

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 arbejdsgrup-

per 
11. Transformatortårne 
12. Naturprojekt Sydgården 
13. Gadekær 
14. Folkepark, drift 
15. Bladet 
16. Folkepark, arrangemen-

ter 
 

 1000 – 1200 kr. 

  2000 kr. 

  4000 kr 

 

Afventer  

 

Eksterne bevillinger søges sam-

men med Naturområde Sydgår-

den, Staureby gadekær og Fol-

keparken, drift 
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# Dagsordenpunkter Baggrund/referat Beslutning 

6 Årsplan for bestyrelsen 
 

Evt pop-up møder med VK:  
12.9-15.11 
 
 

12.9.  emne: Spildevand og miljø 
15.11 emne: Energi og klima. 
 

7 Drøftelse af kommende 
LAG Sydsjælland 

 Jørgen deltager med Ove som 
bisidder. Efter mødet: Henning 
deltager også 

8 Næste møde  Tid: 1. august kl.09:00 
Sted: Biblioteket 

9 Eventuelt Nye ejere: 
Lynggården 
Store Hestehave Skov samt 
Bønsvig Hoved Skov  

LF byder de nye ejere velkom-
men og ser frem til et godt sam-
arbejde med de nye ejere. 

    

 

Til Kalenderen 

Hvad Hvornår 

LAG stiftende generalforsamling, Holmegård Værk 13/6 kl 19-21 

Trafiksikkerhedsråd drøfter forsøg med tryggere trafik 14/6 

Evt. pop-up møde Miljøudvalget overvejer 12/9 til vand-
miljø/spildevandsrensning. 
15/11 reserveret klima/energiplan 

Arrangementer i Folkeparken Se hjemmesiden 

 

Næste møde Referent næste møde Forplejning næste møde Mødeleder næste 
møde 2022.08.01 Allan Capion Sanne Wittrup Henning Delf Nissen 

  
Tekst til dagsordenenspunkt 1, tekst fra mail til VK: 
”Uformelt møde, hvor vi noterede os stemning for at arbejde videre med: 

1. Ny 7-døgns trafikmåling på Jungshovedvej, så vi snarest muligt kan fortsætte dialogen om 
borgerønsket om en 2-1 vej i Jungshoved By og vestpå til Klindsehovedvej. Efter behov kombi-
neret med fartdæmpere ved byportene, passende fartgrænser og  skiltning. 

2. Forsøgsprojekter i landsbyerne med at øge trygheden for bløde trafikanter og ændre bilisters 
adfærd ved at kombinere fysiske og sociale tiltag. Fysiske tiltag kunne være skiltede ha-
stighedszoner og begrænset tilpasning af vejforhold. Sociale tiltag kunne være lokalt tilpas-
sede kampagner med skilte, borgermøder, budskaber via Jungshovedbladet, mail og sociale 
medier, borger-til-borger kommunikation. Effekten af forsøg kunne fx måles ved før-og-efter 
målinger i Stavreby.  
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3. Forvaltningen undersøger muligheder for at begrænse tung trafik på den smalle Skovvangsvej. 

4. Listen med Jungshoveds mere detaljerede ønsker til Tryg trafik kan Lokalforum tage op med 
forvaltningen ved passende lejlighed, herunder ved at bruge Smart Tip.  

5. At Lokalforum løbende informeres om og involveres i planerne for klubhusgrunden på Misle-
højvej 3.” 

 
 


