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Referat af bestyrelsesmøde 16.1. 2023 kl. 17.00 i Biblioteket, Jungshoved skole 

Deltagere Tilstede Afbud Møderolle 

Sanne Wittrup X  Mødeleder 

Jørgen Svendsen X  Referent 

Torben Svane  X  

Allan Capion  X  

Henning Delf Nissen X   

Valborg Schubert X  Forplejning 

Steen Hansen X   

Lise Jacobsen, repræsentant for skolen x   

Ove Toftbjerg  X  

 

Møderollerne rykker en række ned for hvert møde, så referenten er mødeleder næste gang.  
 
Det godkendte referat offentliggøres på Jungshoved.net og Jungshoveds opslagstavler.  
Referatet sendes desuden pr mail til Vordingborg Kommune.  
 

# Dagsordenpunkter Baggrund/Referat Beslutning 

1 Opfølgning på 
referat af 7. 
november 2022 

 Intet at bemærke 
 

2 Status på Bladet Udvalgene bedes overveje, hvad 
og hvor meget de har til næste 
blad.  
Ekstraordinære frivillige bidrag til 
dato udgør 3.250.  
Hertil kommer en del af bevilling til 
info om energifællesskaber. 
Afslag på tilskud fra FN-puljen blev 
drøftet på netværksmøde for 
Lokalfora 22/11-22, hvor der var 
opbakning til at tage det op i FN-
styregruppen. 

Vi følger op på FN-sagen ved at bede vores 
styregrupperepræsentanter tage flere emner 
op i FN-styregruppen: 

1. Borgerbudgetter 
2. Lokal involvering i evaluering af 

nærdemokratimodel 
3. Fortolkning af ”levedygtige” projekter 

 
Steen og Jørgen mailer alle lokalfora herom 
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# Dagsordenpunkter Baggrund/Referat Beslutning 

3 Status på 
hjemmesiden / 
LIse 

 

Carsten W. arbejder på 
reetablering i flere trin, håber på 
færdiggørelse i januar. 

 

Redaktionen giver forslag til prioriteret 
rækkefølge af re-etablering 
Vi skal søge efter måder at gøre hjemmesiden  
mindre sårbar på. 
 

4 Regnskab FN -
Midler / Lise 

Lise har udformet oversigt over FN-
midler til dato, som hun medbringer 
til mødet. Der er 2 uafsluttede 
projekter fra 2022: Branding og 
Nærdemokrati. 

Branding afsluttes med årstidsarrangementet i 
dec 22, og regnskab indsendes. 
Nærdemokrati: LUP-udvalget indsender status 
og ønske om forlængelse af enkelte aktiviteter. 
Velkomst: Møde kan indgå i Sjov Sommer 23. 
Lise indkøber maling til bænke mm 

5 Mult toilet - 
seneste nyt 

  

Vi har fået tilsagn fra Friluftsrådet 
om 30.000 kr. Mangler 6.000 kr. i 
forhold til budget plus midler til 
måling af grundvandshøjde, et krav 
fra VK.  
Kan driftsgruppen og Lise søge om 
flere midler fra Fn puljen og 
undersøge,  hvem der kan udføre 
us af grundvandshøjde? 

Forslag godkendt 
 

6 Svar til Annebeth 
og Klaus ved. 
ansøgning/ Lise 

Annebeth og Klaus har ansøgt 
Grøn Pulje om penge til nyt projekt 
i Ræveholms Mose. De vil gerne 
vide, om Jungshoved Lokalforum 
vil støtte op om dette projekt - 
orientering til alle pr. mail 

Godkendt, Steen svarer. 
 

7 Feed-back på 
Julearrangement I 
Folkeparken/Lise 

God stemning og tilfredshed 

med et mere roligt og mindre 

krævende arrangement. 

Vi er indstillet på at gentage i 2023 
 

8 Hærværk på 
Fyrtårnet ved Rone 
Klint / Lise 

VK har anmeldt nytårshærværk, 
som heldigvis er begrænset skade. 
VK står for udbedring  

Til efterretning 
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# Dagsordenpunkter Baggrund/Referat Beslutning 

9 Opfølgning på 
Klimamødet  - 
hvordan kommer vi 
videre?  

Torsdag den 16.1 skal vi mødes 
med kommunen og det 
kommunale fjernvarmselskab 
omkring et evt. samarbejde om et 
termonet i Jungshoved by, hvor 
mange har oliefyr - i hvert fald 
ifølge BBR. Sanne sender 
opgørelse over eksisterende 
varmekilder i separat mail. 

 

Sanne, Lise, Steen og Jørgen deltager. Vi har 
sendt projektideer og kort oplæg til mødet. 
 

10 Muligheder for 
tilskud til energi-
projekter fra LAG, 
Nordea / Jørgen 

 Vi er obs på muligheder for både mindre og 
større projekter. Hvor egenfinansiering 
kræves, har vi mulighed for at søge FN-puljen 
(eller dennes efterfølger) 
 

11 Tilskud fra 
Energistyrelsen til 
at informere om 
energifællesskaber 
/ Sanne 

Vi har fået penge til 2 x 10 sider i 
bladet om energifællesskaber. 
Hvordan bruger vi dem bedst 
muligt ?  

 

Sanne koordinerer indlæg, som dels 
informerer, dels opfordrer til aktiv 
projektdeltagelse. 
Om muligt et opfølgende borgermøde ifm 
lokalforums generalforsamling 23 
 

12 Kommentar til VK’s 
Strategiske 
energiplan /Sanne 

Har til dato kun modtaget én 
kommentar fra Jørgen - hvis der 
ikke er flere, foreslår jeg, at vi 
bruger vores kræfter på noget 
andet… 

Godkendt 
 

13 Forslag til emner til 
dialogmøder med 
kommunen i 
2023/Steen 

Møderne er fastsat til følgende 
datoer: 20. marts, 24. maj, 12. 
september og 20. november. 

Foreløbige ideer: 
Minus 20/3 pga generalforsamling 
24/5 Trafik, hvis timing er god. 
12/9 Åben 
20/11: Miljøudvalg overvejer grundvand/PFAS 
 

14 Nyt fra 
Trafikudvalget/Jørg
en 

Kort status Frøen.  
Plan for ansøgning om 2-1 på 
Jungshovedvej 

 

Der er balance i driftsøkonomi med de nye 
priser.  
Vi informerer om muligheden for at låne Frøen 
aften og weekend. 
Dialog med VK om ansøgning times så vidt 
muligt med dialogmøde 24/5. 

15 Generalforsamling 
Lokalforum 2023  
Dato + annoncering 
/ Steen 

 Torsdag 23. marts kl 19. 

Steen annoncerer i bladet mm 
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16 Rollefordeling 
mellem udvalg, 
arbejdsgrupper og 
bestyrelse /Jørgen  

Generel snak med det formål at 
prøve at afstemme 
forventningerne mellem de  
forskellige grupper 

Udsat til efter generalforsamling 

17 Interessent 
workshop om nye 
vedvarende 
energianlæg - 
hvem deltager? 

Vordingborg Kommune står 
overfor planlægning for nye 
vedvarende energianlæg, og 
inviterer på den baggrund de 
relevante lokalområder til 
interessentworkshop d. 2. februar 
2023 kl. 16-20. På denne 
interessentworkshop har vi 
mulighed for at deltage med 1 
person pr. lokalforum. 

Sanne deltager mhp at sikre muligheder for 

lokale energifællesskaber 

18 Evt.  Allan er hjemme efter 

veloverstået operation. Vi 

sender en hilsen. 

 

 

 

Til Kalenderen 

Hvad Hvornår 

Generalforsamling 23/3 kl 19 

Åbent hus i skolen  1.april 10-14 

  

  

 

 

Næste møde Referent næste møde  Forplejning næste møde Mødeleder næste møde 

Tirsdag 14/3 16-

18 

Allan (backup Henning) Steen Jørgen 

 


