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Kære beboere i Kettingskov  

Her kommer det første nyhedsbrev fra Kettingskov landsbylaug. Nyhedsbrevet skal være et vindue ind 

til vores arbejde, så I som beboere kan holde jer orienteret om hvad vi laver. Nyhedsbrevet vil fokusere 

på udvalgte punkter som er blevet behandlet på bestyrelsesmøderne eller på anden måde er i vælten 

for tiden. Har man spørgsmål til indhold i nyhedsbrevet, kan man altid rette henvendelse til bestyrelsen.  

Med venlig hilsen 

Ida Lildholdt Jacobsen   

     

Kort fra formanden 
Ligesom det er det første nyhedsbrev, så kommer her informationer omkring laugets opstart og hvad vi er 

i gang med. Vi startede året med et møde på Alsion, hvor vi skulle sidde over for de forskellige forvaltnin-

ger i kommunen, så vi lige kunne sætte ansigter på de personer vi får kontakt med, og det fik vi da gjort, 

omend forvaltningerne lever op til det gamle og støvede ord, ”forvaltning”.  Så har vi fået at vide, at Søn-

derborg Kommune skal have lavet en ny lokalplan der gælder fra 2019-2031. Og her har vi valgt at kom-

me med vores kommentar til, hvordan vi ser på det. Brevet er vedhæftet.  

Sidst i februar får vi besøg af Carl Erik Maae fra Sekretariatet for Landdistrikterne. Han er i gang med en 

besøgsrunde i alle laugene i Kommunen. Her vil han gerne se hvad der røre sig. Og det skal han få lov til. 

Vi tager ham på en lille udflugt, så han kan se hvor dårlig vores veje er, samt vise ham nogle af de 

”rønner” vi har i området, hvor borgere enten ønsker at renovere eller nedrive, men står over for nogle 

svære udfordringer.  

Sidst, men ikke mindst, så har Dagmar og Hans Jørgen Clausen indvilget i at være tovholder for vores nye 

tiltag, som med tiden kommer på vores hjemmeside, nemlig vort eget lille ”historiske arkiv”. Her vil der 

komme historier og billeder fra Kettingskov-området.  Og her opfordres i alle til at bidrage med jeres hi-

storier og anekdoter. Der vil kommer en særskilt nyhed ud herom, når vi er klar til at modtage jeres bi-

drag. Men hvis der skulle være et par stykker der vil være med til at hjælpe med dette spændende pro-

jekt, så kontakt gerne mig.   

Venlig hilsen  

Torben Pedersen  
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Persondataloven og Kettingskov Landsbylaug 
Regelsættet, som trådte i kraft maj 2018, er en EU databeskyttelsesforordning, der også gælder i Dan-
mark. Betegnelsen er GDPR, som er en forkortelse for General Data Protection Regulation.  
Disse regler er vi som forening omfattet af.  
I Kettingskov landsbylaug lægger vi vægt på at sikre god kommunikation med alle i landsbylaugets områ-
de. Vi har med mundtligt samtykke via personlig kontakt indsamlet navne, adresser, e-mailadresser og 
telefonnumre fra alle beboere i Kettingskov. Disse data bruger vi udelukkende til at udsende nyhedsbreve 
og informationer om Landsbylaugets virke. Dataene vil ikke blive videregivet til anden part og bliver opbe-
varet sikkert. I udsendelsen af e-mails benytter vi adressefeltet Bcc for at undgå deling af e-mailadresser 
m.m. Man har til enhver tid ret til at se hvilke data vi opbevarer på den enkelte og til at få dem fjernet fra 
vores liste.  
 
Derfor vil hvert brev, vi udsender til områdets beboere afsluttes med at man kan få sine data slettet, hvis 

man fremover ikke ønsker at modtage information fra landsbylauget. 

 

Hjemmesiden og sociale medier 
Bestyrelsen arbejder på at få opdateret hjemmesiden hvor man vil kunne læse referaterne fra bestyrel-
sesmøder, nyheder om arbejdsgrupper og se en kalender over hvilke arrangementer der vil være i lauget. 
I finder den på følgende adresse: https://www.kettingskov.eu/  
 
Der er allerede en facebookgruppe for lauget, administreret af formanden. Trods forslag om at gøre grup-
pen hemmelig har vi vedtaget fortsat at holde den som en åben gruppe. Man skal dog stadig bede om 
medlemskab og der vil fortsat være en screening af indlæg og medlemmer, for at undgå spam og hadefuld 
tale. Facebookgruppen kan besøges her: https://www.facebook.com/kettingskov/  

 

Arbejdsgrupper og fokuspunkter 
Vi har været alle fokuspunkterne igennem, som kom ind på borgermødet sidste år, og vi har sat dem i en 
prioriteringsorden, hvor vi som bestyrelse har valgt nogle ud, og som vi vil starte med at arbejde med. Ud-
vælgelsen er sket baseret på relevans, gennemførelsesmuligheder og tidshorisont.  

Fokus 1    Infrastruktur – Asfaltering og afstribning. 

Fokus 2    Blomsterløg langs alle veje og stikveje i området med fælles hjælp. 

Fokus 3    Badebro – de første skridt tages til udarbejdelse af plan og opførsel af en eller to badebroer. 

https://www.kettingskov.eu/
https://www.facebook.com/kettingskov/
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Konstituering af bestyrelsen 

Formand:  
Torben Pedersen, tlf. 40 58 30 50, e-mail: torben1973@stofanet.dk 
 
Næstformand:  
Henning Wendelboe, tlf. 50 33 09 19, e-mail: henningwendelboe@gmail.com 
 
Sekretær:  
Anne Kolmos Korning, tlf. 30 63 89 59, e-mail: annekolmos@hotmail.com 
 
Kasserer:  
Gerner Petersen, tlf. 23 26 22 47, e-mail: gp@gp.dk 
 
Bestyrelsesmedlem:  
Kontaktperson til spejderhytten 
Allan Søllingvrå Hansen tlf. 60 86 63 66, e-mail: ashansenpost@gmail.com  
 
Bestyrelsesmedlem:  
Kontaktperson til spejderhytten 
Christen Henriksen tlf. 22 99 66 54, e-mail: chrh@bbsyd.dk 
 
Web og nyhedsbrev:  
Ida Lildholdt Jacobsen tlf. 26 13 23 83, e-mail: idajli@gmail.com 
 
Suppleant:  
Søren Frost, tlf. 22 23 63 20, e-mail: lindegaarden.frost@gmail.com 


