
Bestyrelsesmøde ved Kettingskov landsbylaug den 06.12-18. 
 
 
Tilstede: Allan, Christen, Ida, Torben, Henning og Anne. 
Afbud: Gerner. 
 
 
Ad. 3.valg af sekretær: 
Anne Kolmos Korning. 
 
Ad. 1. Valg af formand: 
Torben Pedersen bliver valgt til formand og er til valg om 1 år. 
 
Ad. 2. Næstformand. 
Henning Wendelboe og er til valg om 2 år. 
 
Ad. 4. Kasserer: 
Gerner Petersen. 
 
Ad.5. Webmaster: 
Ida Lidholdt Mills. 
 
Ad. 6. Kontaktperson fra landsbylauget til hyttebestyrelsen: 
1 gang om året, hvor der hjælpes til en arbejdslørdag fra kl. 9-13. 
Blommeshytten kører økonomisk i nul, hvor de lejer hytten ud i sommermånederne til spejdere. 
Bestyrelsen holder 2 møder i året, et i foråret (marts måned)og i efteråret. 
Allan Hansenog Christen Henriksen bliver valgt ind som kontaktpersoner til hyttebestyrelsen. 
 
Ad. 7. Strukturering af landsbylauget: 
Årshjul, idekatalog samt forretningsorden. Henning Wendelboe gerne lave et udkast til forretningsordenen. 
 
EVT. 
Ida nævner, at man måske kunne støtte Asserballeskov ringridning. Netop fordi det er i lokalområdet. 
 
Torben nævner at Asserballeskov tænker på at starte et landsbylaug op. Der er tidligere blevet drøftet, hvor 
grænserne skulle gå i lauget, men at man netop ikke ville gøre det for stort og overskueligt til at begynde 
med. Derfor nævner Henning også, at der netop står i vedtægterne, at vi som bestyrelse har bemyndigelse 
til at træffe afgørelse, hvis hustande i tilstødende områder ytrer ønske om det, f.eks. nogle beboere i 
Pindesholm. 
 
Henning nævner at vi i bestyrelsen bliver nød til at forholde os til persondatalovgivningen. GDPR. Og dette 
er også noget de skal oplyses om på hjemmesiden. Der skal ligeledes foreligge samtykke fra hver hustand. 
Ida foreslår en fælles opslagstavle i nærmiljøet, hvor der er mulighed for beboere, at hænge informationer 
op. 
 
 
Hjemmeopgaver til bestyrelsesmedlemmer inden næste bestyrelsesmøde: 

📌 finde 10 prioriteringspunkter, der er realistiske. Tage udgangspunkt fra idé listen, der blev lavet ved 
første møde i Pindesholm. 



 
Projekt til næste år: 
Blomsterløg til vejene rundt i “landsbyen”.  Her nævner Christen at vi hedder:" spredt bebyggelse i det 
åbne landskab". og at vi egentlig ikke er en landsby. 
 
Næste bestyrelsesmøde bliver den 31/1, kl. 19.30. Ved Allan Hansen, Svelstrupskovvej 2. 
 
Infoland.dk, her kan man se alle landsbylaug i Sønderborg kommune. 
  
 


