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Dagsorden til bestyrelsesmøde d. 14.3.2023 Kl. 16 på Jungshoved skole 

Deltagere Tilstede Afbud Møderolle 

Sanne Wittrup x   

Jørgen Svendsen x  Mødeleder 

Torben Svane  x  

Allan Capion x  Referent 

Ove Toftbjerg x   

Henning Delf Nissen  x  

Valborg Schubert x   

Steen Hansen x  Forplejning 

Lise Jacobsen, repræsentant for skolen x  Referent-backup 

    
Møderollerne rykker en række ned for hvert møde, så referenten er mødeleder næste gang.  
Forkortelser, der er anvendt: 
LK er lokalforum 
VK er Vordingborg Kommune 
GF er General Forsamling 
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 

 Allan orienterer Allan ønsker at træde ud som fast 
medlem på grund af sygdom 

Sanne, suppleant, indtræder på 
Allans plads. Allan er suppleant. 
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# Dagsordenpunkter Baggrund/referat Beslutning 

1 Energifællesskaber Status og oplæg til GF Gate 21 har afleveret deres 
beregninger ud fra svar på den i 
Jungshoved By husstandsomdelte 
undersøgelse. De er ikke 
fyldestgørende nok. Sanne har 
bedt om flere fakta. 
Der er mange åbne spørgsmål, som 
vi forsøger at få svar på inden GF 
23.marts. 
På GF søger vi at få tilsagn fra 
forsamlingen til hvilken retning, 
der skal arbejdes videre med.  
På GF samles også spørgsmål fra 
deltagerne, kender vi ikke svaret, 
vil vi efterfølgende forsøge at finde 
svar. 
Der kan senere blive tale om 
ansøgning om midler til en 
grundigere forundersøgelse og 
rådgivning. 
Sanne samler op på ovenstående. 
Karsten Kolle fra VK vil deltage i 
mødet 
Sanne sender mail med dagsorden 
til GF til de 40 husstande, der har 
vist interesse for energifællesskab. 
Sanne har lavet et stort forarbejde 
og en flot artikel i bladet 
Jungshoved, tak. 
Desuden blev der drøftet 
vindmøllerne i Stavrebys fremtid. 
Emnet tages op på et senere 
tidspunkt, når vi ved mere. 

2 VK indkaldelse af forslag til 
energiprojekter 

Fremsendt pr mail, svar drøftes 
 

Naturudvalget v. Steen laver 
udkast til svar. 



Jungshoved Lokalforum 

 

                          Side  3 

 

 
Bank: Møns Bank, reg. 6140 konto nr.0004078513 Email: jungshoved.lokalforum@gmail.com 

 

# Dagsordenpunkter Baggrund/referat Beslutning 

3 Plan for GF 23/3 Beretninger 
Program 
Dagsorden 
Regnskab 
Handleplan 
Budget 
Valg til bestyrelsen 
Forplejning? 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mødet afholdes i gymnastiksalen, 
badmintonspillerne stopper 
kl.18.00 så vi kan komme i gang. 
 
 
Lise har lagt indkaldelsen til GF på 
hjemmesiden, Jørgen sender ud på 
mailliste og facebook. 
 
Kan vi sætte indkaldelsen til GF  op 
i vores lokale opslagsskabe: 
Ove Roneklint 
Steen Bønsvig 
Henning Jungshoved  
Jørgen Stavreby 
Lise Stenstrup- ja. 
  
 

Programmet ser sådan ud: 
19.00 Velkomst ved Steen 
Forslag til dirigent: Allan 
Enevoldsen, som er villig til 
opgaven  
Referat (af valg, indkomne forslag 
til handlingsplan): Sanne 
Beretning: Steen koordinerer 
Alle udvalg har afleveret beretning 
til Steen, som samler til helhed, der 
indgår i referat fra GF. 
Hvert udvalg fremlægger deres 
egen del. 
Fremlæggelse af regnskab og 
budget: Jørgen.  
Regnskabet er revideret og 
godkendt af revisorer. 
Valg til bestyrelsen: 
På valg er Jørgen, Steen og Torben, 
villige til genvalg 
Suppleanter: alle på valg. Henning, 
Allan og Valborg er villige til 
genvalg. 
Handlingsplanen opdateres med 
input fra forsamlingen. Jørgen og 
Lise opdaterer 2022 udgaven og 
laver en lightudgave til GF. Alle 
udvalg kommer med nye mål til 
handlingsplanen sen. 19.3 til 
Jørgen. 
20.00-20.15: Pause 
20.15 21.30: Energifællesskaber. 
Alle møder kl.18.00: 
Sætter borde og stole samt 
projektor op i gymnastiksalen. 
Laver kaffe/te og sætter vand og 
småkager frem. 
Valborg indkøber kaffe, te 
småkager, mælk, servietter, 
papkrus og sodavand, hvis vi 
mangler. 
Blomster til bordene: Lise 

4 Åbent Hus på skolen lørdag 
1. april 

Deltagelse fra Lokalforum og Frøen Sanne, Jørgen og Henning deltager 
ved lokalforums bord i østlokalet 
Hanne R klarer bladet. 
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# Dagsordenpunkter Baggrund/referat Beslutning 

5 Planlægning af 
dialogmøder mm 
 

24/5 om Trafik  
12/9 Åben  
20/11 Grundvand/Pfas? 
 
 
Mød din borgmester – dato…………. 

Trafikudvalget ”bestiller” politikere 
og udarbejder oplæg til et 
dialogmøde om trafik. 
20/11 fastholdes og tages op 
senere. 
Jørgen foreslår borgmesteren at 
komme på skolen første uge i 
oktober. 

6 Sjov Sommer Status og budget 
 

Der er allerede mange planlagte 
aktiviteter til kommende program i 
Sjov Sommer i Folkeparken 2023 
(dans, musik, sang, markedsdag, 
cykeltur, krible krable dag) 
Udvalget mødes igen 24.4 kl.19-21 
OK til at bruge noget af budgettet 
til annoncering  

7 Hjemmeside Status og evt. ’nødløsninger’ Hjemmesiden er ”syg” Der 
indkaldes til krisemøde i udvalget i 
næste uge. 
Jørgen videresender spørgsmål fra 
Kohavens blad til redaktionerne, 
bladet og hjemmesiden. 

8 Multtoilet Status Den givne tilladelse er pt i 
nabohøring og skal derefter 
offentlig høring, fordi der skal 
dispenseres fra lokalplan og 
landzone. Vi afventer. 

9 Ansøgning Folkeparken Orientering Driftgruppe Folkepark og Lise har 
ansøgt Nordea fonden om midler 
til planter og træer mm til 
videreudvikling af Folkeparken. 
Afventer svar. 

10 Affaldsindsamlinger 2023 Orientering Vi har affaldsindsamling søndag 
d.26.marts kl.10-12. 
Lise sørger for ruter, sække, kage, 
saft, kaffe 
Valborg laver kaffe og gør klar til 
11.33 
Henning vejer og registrerer 
Lise har bedt VK hente skraldet. 
Reminder sendes ud på maillisten. 



Jungshoved Lokalforum 

 

                          Side  5 

 

 
Bank: Møns Bank, reg. 6140 konto nr.0004078513 Email: jungshoved.lokalforum@gmail.com 

 

# Dagsordenpunkter Baggrund/referat Beslutning 

11 Evt. Orientering Biosfære? 
Oprydning i fælles login/koder? 
 
 

Steen og Gert fra miljøudvalget har 
deltaget i første del af 
biosfærekursus. De deltager i de 
flg. 3 kurser og bliver derefter 
begge ambassadører for biosfære i 
Vordingborg.  

 

 

Til Kalenderen 

Hvad Hvornår 

Generalforsamling 23/3 kl. 19-21.30 

Affaldsindsamling 26/3 kl.10-12 

Åbent Hus i skolen 1/4 kl. 10-14 

Dialogmøde om trafik  24/5 kl.19-21 

Cykeltur fra Folkeparken v. turudvalget 4/6 kl.10 

  

 

Næste møde Referent næste møde Forplejning næste møde Mødeleder næste møde 

20.april kl.19.00 i 
biblioteket 

Ove Toftbjerg  Lise Jacobsen Lise Jacobsen  

  


