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Referat mandag d. 29. august 2022 Kl.15.00-17.00 på Jungshoved skole 

Deltagere Tilstede Afbud Møderolle 

Sanne Wittrup  X  

Jørgen Svendsen X  Forplejning, referent 2 

Torben Svane  X  

Allan Capion DELVIST   

Henning Delf Nissen X  Referent 1 

Valborg Schubert X  Mødeleder 

Steen Hansen X   

Lise Jacobsen, repræsentant for skolen X   

Ove Toftbjerg DELVIST   
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 Møde med forvaltningen d. 
14.9 vedr. Folkeparken 

Dagsorden er  

• Færdiggørelse af P-plads og 
klubhustomt 

• Roller og ansvar for samska-
belse i driftsfasen 

• Status på muldtoilet 

• Flere emner 
Hvem deltager, hvem gør hvad, 
hvor holdes mødet? 
 

Lise og driftsgruppen deltager. 
Ønsker til plejeplan samt senest 
udarbejdede medbringes til mødet. 
Hvordan plejes området ved Bårse-
søerne? 
Mødet afholdes i Folkeparken, med 
mulighed for at søge indendørs på 
skolen ved dårligt vejr.  

2 Folkemøde Møn Orientering Mange LF i VK deltog.  
Velorganiseret møde med mange 
gode emner og  aktiviteter. Hvis LF 
Jungshoved skal deltage i næste, 
skal det være som en del af et pro-
gramsat emne, helst som en delta-
ger i kommunens telt. 
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# Dagsordenpunkter Baggrund/referat Beslutning 

3 LAG møde 23.8 Orientering v. Steen  
 

I mødet deltog LAG sjællandsyds 
bestyrelse samt 15 andre, heraf 1 
fra Vordingborg, Steen Hansen. 
Foreningens indsatsområder i pro-
gramperioden  vil være grønomstil-
ling i lokalområdet, med fokus på 
energi og natur i landsbyerne.ska-
belse af nye arbejdspladser med 
henblik på at reducere affolknig i 
lokalsamfundene. 
Steen fremsender den fremlagte 
analyse. 
Der kan indsendes supplerende 
forslag indtil 9. september. 
  

4 Afsluttende regnskab ”Vel-
kommen til Blomsternes 
halvø” 

Orientering. 
Regnskabet er indsendt, se bilag 

Regnskabet er afsluttet og indsendt 
til VK. Beløbet ændres ikke i kom-
mende sæson. 

5 Nye ansøgninger til FN-pul-
jen 

Forslag fra Jørgen og Lise Godkendt. Jørgen husker at sum-
mere de enkelte poster inden ind-
sendelse til VK. 
Resultat af ansøgning om midler til 
bladet er endnu ikke modtaget.  
 

6 Arrangementer i Folkepar-
ken. 
Efterårsferie 
Andre tidspunkter 
Næste år 

Status økonomi Folkepar-
ken 

Debat 
Hvor mange arrangementer, hvilke 
og hvem stiller op? 
 
 
 
Hvilke ønsker har vi til den pulje? 

De afviklede arrangementer må be-
tegnes som succesrige. 
Valborg overvejer en fortsættelse 
af Elvis-arrangementet. 
Arrangementsgruppen bedes fort-
sætte det gode arbejde. 
Ubrugte sponsormidler kan evt. be-
nyttes til både drifts- og arrange-
mentsgruppens initiativer. 
Kan ”Bents bakke” eventuelt  be-
nyttes til en lille legelabyrint? 
Kan den bruges til en miniudgave 
af Jungshoved.   
 

7 Affaldsindsamling 23.10 Hvem kan være med? 
Arbejdsfordeling 

Valborg brygger kaffe 
Henning vejer det hjembragte. 
Kan vi få flere aktive med? 
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# Dagsordenpunkter Baggrund/referat Beslutning 

8 Info til ridende Vi vil gerne lægge info på hjemmesi-
den, men savner viden. 
Jørgen orienterer om, hvad han har 
fundet frem til. 
 

Jørgen søger om muligt en ridekyn-
dig til at sammenstille info. 
 

9 Referat fra mødet i Folke-
parken om mere vild natur 

Opfølger fra sidste møde 
Steen orienterer 

Konklusion af mødet må være, 
Kommunen fattes midler. 
Kan der evt. etableresen affaldsind-
samling. umiddelbart før en klip-
ning, så det afklippede materiale 
kan bruges i biogasanlæg. 

10 Frøens pris på hjemmesi-
den 

Opfølger fra sidste møde. 
Jørgen 

Er rettet på hjemmesiden 
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11 Nyt fra udvalgene 

 

Udvalgene: 

• Turisme og bosætning.:  
Velkomst Møde d.2.10 
Invitation til velkomstcafeer 
i Præstø 
 

• Folkepark, landsbyhave og 
gadekær:  
Oprensning i Stavreby, Den 
invasive plante Japansk Pile-
urt breder sig. 
 

• Trafik og Transport:  
Frøen halvårsstatus, Dialog 

med VK om Tryg Trafik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Miljø:  
Pop up møde d.12.9 
 
 
 
 

Velkomstmøde d. 2.oktober. plan-
lægning 7.september kl.10. 
Allan opdaterer liste med årets 
hushandler. 
 
 
Vi afventer budget fra VK før der 
evt. tages prøver af bundslam mhp 
oprensning. 
Jørgen kontakter VK om bekæm-
pelse af Japansk pileurt. 
 
 
1 kvartal var mindre tilfredsstil-
lende pga hurtigt stigende brænd-
stofpriser, 2 kvartal er acceptabelt. 
Frøen kan beholde sidste års over-
skud til dækning af årets mulige 
underskud. 
Der er en forespørgsel fra Røde-
gårdskvarteret og Rug- og Bygvæn-
get om en eventuel udvidelse af 
Frøens serviceområde. 
VK kontaktes før der kan gives et 
svar. 
 
LF afventer trafiktælling på Jungs-
hovedvej m.h.t. evt. etablering af 2 
minus 1 vej. 
 
Trafikudvalget arbejder videre ud 
fra notatet Tryg trafik og de efter-
følgende borgermøder. Herunder 
ønsker til hastighedsbegrænsning 
og overholdelse af samme.  
 
 
Pop-upmødet  12.september er  
UDSAT 
 
 
 
 
Der er ikke fastlagt et tidspunkt for 
et borgermøde med natur som 
emne. 
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# Dagsordenpunkter Baggrund/referat Beslutning 

• Natur : 

Udvalget fremlægger på et 

borgermøde/temamøde se-

nere. Hvornår? 

 

• Byfornyelse:  
Møde for byplanlæggere 
arr. af VK for andre kommu-
ner i Folkeparken og skolen 
6/9 ca. 12-14  
Jørgen, Henning, Lise delta-
ger. Flere? 
Vores input? 
 

• Turudvalg: 
Orientering om nye ture og 
om Jungshoved Rundt 

 
 
 

• Klima og energi 
Temamøde d.15.11 
 
 
 
 
 

• Skolen 
Sæsonstart 
Møde med  forvaltningen 
og de øvrige egnshuse 
d.6.10 
mm 

 

 
Møde for byplanlæggere  6. sep-
tember, LF er i kontakt med VK, 
men mangler oplysninger om, 
hvordan mødet forventes afviklet 
 
 
 
 
 
Der var 40 deltagere i Jungshoved 
Rundt. 
Der er planlagt 3 ture i efteråret og 
der lægges op til 3 eller 4 ture efter 
årsskiftet . 
 
Annoncering af mødet skal være 
klar cirka en måned før mødet for 
at være med i kommunens infor-
mation i Sydsjællands Tidende. 
 
 
Ved mødet med øvrige egnshuse i 
VK vil energipriser være et STORT 
emne. 
Der er mange bookninger i skolens 
kalender, så aktivitetsniveauet er 
højt igen i år. 

13 Eventuelt  Allan annoncerer, at han gerne vil 
informeres og deltage pr mail indtil 
videre. 
Steen meddeler, at Præstø Beva-
ringsforening ønsker at bygningen 
på Jungshovedvej 100 bevares. 
 
 
 

12 Næste møder Næste er: 10.10 kl.19 - 21 
Derefter: 07.11 kl.15 -17 
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Til Kalenderen 

Hvad Hvornår 

Lokalforums bestyrelsesmøde på skolen 10.10 kl. 19 

Sjov Sommer Tema Vild med vilje i Folkeparken 3.9  

  

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

6.9 kl.14.00 -16.00 

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

UDSAT 

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.? 

Affaldsindsamling 23.10 kl.10.00-12.00 

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  

10.10 kl.19-21 Valborg Schubert Henning Delf Nissen Steen Hansen 

  
 


