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Dagsorden torsdag 1.august 2022 Kl.17.00 på Jungshoved skole 

Deltagere Tilstede Afbud Møderolle 

Sanne Wittrup X  Forplejning 

Jørgen Svendsen X   

Torben Svane  x  

Allan Capion  X  

Henning Delf Nissen X  Mødeleder 

Valborg Schubert X   

Steen Hansen  X  

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 
VK er Vordingborg Kommune 
GF er GeneralForsamling 
LAG er Lokale Aktions Grupper 
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 Orientering, stiftende ge-
neralforsamling LAG sjæl-
landsyd.  

Jørgen, Ove og Henning deltog. Ved 
hver ny periode med LAG midler 
skal der stiftes en ny forening med 
vedtægter etc. til at fordele de 
mange midler, der kan ansøges om. 
Der blev ikke den store udskiftning i 
forhold til den tidligere bestyrelse, 
dog blev Henning valgt til 2.suppl. 

LAG har en vision om at støtte til-
tag for mere grønt og bæredygtigt. 
Vi vil gerne påvirke udviklingsstra-
tegien i den retning. 

2 Orientering om forespørg-
sel vedrørende muldtoilet i 
Folkeparken til afd. I VK 
vedr. spildevand, samt til 
Byg og miljø vedr. byggetil-
ladelse, lokalplan og landzo-
netilladelser. 

Se forrige referat vedr. baggrund og 
behov 
 

Der arbejdes på sagen og vi arbej-
der pt på et handicapvenligt mult-
toilet. Vi afventer svar fra Spilde-
vand VK. Lise kontakter udvalgsfor-
manden for gode ideer og rykker 
for svar om en uges tid. 
Der følges op på næste møde. 
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# Dagsordenpunkter Baggrund/referat Beslutning 

3 Evaluering af Nærdemokra-
timodellen  

Orientering, JBS. 
Der skulle have været et evalue-
ringsmøde efter det første år med 
den ny demokratimodel. På grund 
af corona er dette blevet udsat. 
Jørgen har kontaktet Lokalrådets 
kontaktperson Lena Milo Eriksen for 
at sikre, at lokalrådene bliver ind-
draget i denne for os vigtige evalue-
ring. Lena har svaret, at det vil vi 
blive. 

Vi flg. sagen i Styregruppen for Fri-
villighed og nærdemokratis refera-
ter. 
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# Dagsordenpunkter Baggrund/referat Beslutning 

4 Økonomi  

Halvårsstatus for regnska-
bet.  

Ønsker til budget 

Se bilag vedr. regnskab og budget 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ansøgning til Bladet, 4 temanumre, 
Lise havde udsendt et oplæg til an-
søgning til FN-pulje midler inden 
mødet. 
 
 
 
 
Der planlægges temamøde om drik-
kevand, om klimatiltag og Vild med 
vilje finansieres af midler fra FN pul-
jen bevilget 2020-22 se oversigt 
regnskab mm. 
Der satses på arrangement for unge 
og børnefamilier m.fl. i efterårsfe-
rien samt arr. for børn og voksne i 
december. Ligeså FN-puljemidler, 
der er bevilget 2020-22 
Der satses på affaldsindsamling i ca. 
oktober måned således, at vi har to 
årlige selvom vi ikke fik en Ren Na-
tur rute. 

Lise orienterede om regnskab og 
budget status ud kontoudtog fra 
banken fra kasserer Torben. 
Det gav et overblik over de mange 
konti og projekter, vi har gang i. 
Der skal laves regnskab inden 31.12 
for dele af udgifterne, der blev  
drøftet nye ønsker til budget. Med 
et fast tilskud på 7.500 til lokalfo-
rum, er det nødvendigt med ansøg-
ninger om alle små som store pro-
jekter. Jørgen og Lise laver forslag 
til ansøgning til næste møde. 
 
Ansøgningen blev godkendt og er 
nu afsendt til VK, som har kvitteret 
for modtagelsen. 
Hvis lokalforum ikke kan skaffe 
pengene, er bladet i en vanskelig 
situation og flere scenarier er drøf-
tet. Vi håber på positivt svar. 
 
 
 
 
 
 
Lise kontakter arrangementgrup-
pen og Jungshoveds Børn. Der føl-
ges op på næste møde. 
 
 
 
Planlægges på næste møde. 
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5 Nyt fra udvalgene 

 

Udvalgene: 

• Folkepark Drift, ansøgning 
til Grønt Guld er afsendt. Se 
bilag. Svar ca oktober. 
Ansøgning om opsætning af 
materialecontainer i folke-
parken blev drøftet og mu-
ligheder undersøges. 
Ansøgning om midler til 
samme, må ske, når vi har 
fået svar fra Grønt Guld. 
Status Klubhusgrund: Det 
forlyder fra Trine Sofie Lind-
berg, VK, at der bliver asfal-
teret i september, men at 
der nok ikke er midler til 
mere. 

• Turisme og bosætning.  
Info sted hos Købmanden. 
Præstø Vintage cykelløb 
27.8 holder pause i Folke-
parken muligvis med jazzor-
kester som underholdning. 
Opslag til landsbyerne blev 
fordelt. 
Velkomstmøde for nye be-
boere er fastlagt til 2.10 og 
sat i bladets næste num-
mer.  
Info til ridende: der efterly-
ses jævnligt oplysninger om 
muligheder for at ride i fx 
skovene, især fra potenti-
elle købere af ejendomme. 
Vi vil gerne lægge info på 
hjemmesiden, men savner 
viden. 

• Folkepark, landsbyhave og 
gadekær: Referat fra mødet 
m. VK i Folkeparken vedr. 
mere natur. Henning og 
Steen deltog fra Lokalfo-
rum. 

• Trafik og Transport: Frøens 
administration er nu delt 
mellem Bent Pedersen, 
Henning Delf og Jørgen B 
Svendsen. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udvalget planlægger detaljer for 

velkomstmødet senere, men Frøen 

er allerede reserveret. 

 

Jørgen kontakter ridekyndige på 

halvøen for mere info. Opgave for 

hjemmesideudvalget. Der følges 

op næste møde 

 

 

Jørgen kontakter Steen og Natur-

udvalget, som har flere forslag til 

mere natur. Følges op på næste 

møde. 

Hjemmesiden bedes rette pris for 

en tur med Frøen til 5 kr. Jørgen 

kontakter Carsten. 
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Jørgen orienterede vedr. re-
ferat fra Trafiksikkerhedsrå-
dets svar på vores ønsker 
om bl.a. fartdæmpning. 
Nedslående idet intet synes 
muligt.  

• Miljø:  
Miljøudvalget har holdt 

møde og har bl.a. planlagt 

temamøde/pop up møde 

om grundvand og kom-

mende generationers drik-

kevand. 

Nye ejere af Lynggården, 

Tybjerggård, skriver indlæg 

om deres virksomhed mm 

til næste nummer af bladet. 

 

• Natur: Orientering fra 
møde 25/7: Udvalget arbej-
der på at beskrive eksem-
pler på projekter med mere 
natur, der kan realiseres 
som inspiration for alle på 
halvøen. Fx mere biodiversi-
tet i vejgrøfter, flere gode 
levesteder for løvfrø, spred-
ningskorridorer for flora og 
fauna, naturskole for børne-
familier, udvidelse afgræs-
ning af strandenge bl.a. øst 
for dæmningen m.fl. 

• Byfornyelse:  

• Orientering om specialestu-
derende, Lauritz Monty, Ål-
borg Universitet, som har 
interviewet Jørgen, Henning 
og Lise om erfaringer med 
samskabelse med kommu-
nen i forbindelse med By-
fornyelsesprojektet.  
Interviewet indgår i hans af-
sluttende speciale om em-
net. VK er ligeledes blevet 
interviewet. Vi har bl.a. sav-
net en evaluering med VK, 

Vi arbejder dog videre med vores 

ideer om mere sikker trafik herun-

der 2 minus 1 vej på en del af 

Jungshovedvej. 

 

 

Jørgen kontakter VK vedr. pop up 

mødet om drikkevand. 

Følges op på næste møde bl.a. 

praktiske opgaver i forb. med mø-

det. 

 

Vi håber på en god dialog og et 

godt samarbejde med de nye ejere. 

 

 

 

Udvalget fremlægger på et borger-

møde/temamøde senere. 

Følges op på næste møde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi følger op herpå. 
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# Dagsordenpunkter Baggrund/referat Beslutning 

som vi håber kommer snart. 
Lauritz Monty vil forsøge at 
sætte det i værk.  

• Møde for byplanlæggere 
arr. af VK for andre kommu-
ner i Folkeparken og skolen 
6/9 ca. 12-14 Der bliver må-
ske brug for rep. fra lokalfo-
rum. 
 

 

 

Lise og Henning og måske flere 

prøver at finde tid, hvis vi bliver in-

viteret.Følges op på næste møde 

6 Årsplan for bestyrelsen 
 

Punkter til årsplanen: 
Folkemøde Møn 19-20/8 
Pop-up møder med VK:  
12.09. Grundvand og drikkevand for 
kommende generationer 
15.11. Energi og klima 
Dato for bestyrelsesmøder 
Andre temamøder 
 

 
Hvem deltager i Folkemødet? 
 
Planlægges og afvikles af miljøud-
valget 
Planlægges og afvikles af Ove og 
Sanne. Følges op på næste møde. 

7 Lille Ivan er rejst et andet 
sted hen 

Megatrold, lille Ivan af Thomas 
Damsbo har søgt om et nyt hjem 
Lokalforum søgte om at han kunne 
komme til Folkeparken 

Ivan kommer desværre ikke til 
Jungshoved, men til Mariager 

8 Arrangementer i Folkepar-
ken 

Der har dd været flere af Sjov Som-
mer arrangementer i Folkeparken. 
Funky dans, 45 heraf 17 lokale 
Frøens sommerfest ca.30 primært 
lokale 
Elvisforedrag ca.18, primært lokale 
Folkedans, ca. 20 deltagere plus 6 
spillefolk flest lokale 
Morgensang 24 plus 2 musikere, lo-
kale 
Næste arrangementer er Tango, 
Vild med vilje og Fortælledag 
Lokalforum glædede sig over den 
gode opbakning, de mange gode og 
forskellige arrangementer til et lille 
budget. 

 

9 Eventuelt Forespørgsel fra borger om døde 
dyr i vejkanten 

VK har besluttet at døde dyr over-
lades til naturens gang. 
Det tager vi til efterretning. 

10 Næste møde 29.august kl.17.00-19.00  
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Til Kalenderen 

Hvad Hvornår 

Turudvalget møde 8.8 

Sjov Sommer: Tango i Folkeparken 11.8 

Afslutning Blomsternes halvø 2022 på skolen  16.8 kl.15.00-16.00 

Turudvalget: Traveturen Jungshoved rundt start v. Kirken 21.8 kl.9.30-16.00 ca. 

Sjov Sommer: Grillaften/spiseklub i Folkeparken 25.8  

Lokalforums bestyrelsesmøde på skolen 29.8 kl.17.00-19.00 

Sjov Sommer Tema Vild med vilje i Folkeparken 3.9  

Naturudvalgsmøde på skolen.  5.9 

Netværksmøde for byplanlæggere v. VK afholdes på Jungshoved 
skole og Folkepark 

6.6 kl.14.00 -16.00 

Pop up møde om Grundvand og drikkevand for kommende gene-
rationer v. Miljøudvalget. På skolen. 

12.9 kl.19.00-21.00 

Sjov Sommer: Fortælledag i Folkeparken  18.9 

Velkomstmøde nye beboere på skolen 2.10 kl.14.00-16.00 

Lokalforums bestyrelsesmøde på skolen 10.10 kl.19.00-21.00 

Arrangementer i Folkeparken Efterårsferien uge 42. 

Pop up møde om Energi og Klima på skolen 15.11 

 

Hvor klokkeslæt mangler – se i egen mødekalender eller i Sjov Sommer programmet 

Næste møde Referent Forplejning  Mødeleder  

29.8 kl.17-19 

10.10 kl.19-21 

Allan Capion Jørgen B Svendsen Valborg Schubert, Lise 
samler dagsorden. 

  
 


