
 
Referat 

 

Bestyrelsesmøde 

19. marts.  2019. 
19.00-22.00 
 
Mødested: Anne Kolmos – Sønder Kettingskov 23 
Deltagere: Anne Kolmos, Allan S. Hansen, Christen Henriksen, Henning Wendelboe, Ida L. 
Jakobsen (tilstede fra kl. 20.00) og Torben Pedersen og Gerner Petersen. 
Gæst: Kresten fra hyttebestyrelsen 
Ikke tilstede: Har ikke modtaget afbud. 
Referent: Anne Kolmos.  
 
 
 
 
 

1. Godkendelse af dagsorden. 
Dagsordenen er godkendt. 
 

2. Godkendelse af referat fra sidste møde, samt opfølgning. 
            Referat er godkendt. 
  

3. Formanden for hyttebestyrelsen Kresten, kommer forbi, og holder en kort 
orientering.  

           Kresten efterlyser et medlem til deres hyttebestyrelse. Der en 1 fra deres  
          Bestyrelse som ikke ønsker genvalg og de efterspørger Allan til deres bestyrelse. Aftalen 
          Bliver at Allan og Kresten indbyrdes finder en dato, hvor de kan tale nærmere omkring 
          Indtrædelse i deres bestyrelse.   
          Allan modtager deres vedtægter. 
          Kommer der ændringer til deres vedtægter i blommeshytten, vil de gerne invitere Ketting- 
          Skov landsbylaug(bestyrelsen) med, således vi bliver tænkt ind i deres fællesskab. 
  
          Hytten er for børn og unge. og lige nu er der 8 pigespejdere. I sommers var  
          der 3 uger med spejdere fra Schweiz. Ellers er det skoler og institutioner som lejer 
          hytten. Man kan altid kontakte Lydia el. se på hjemmesidens kalender for en booking af  

hytten. Udgifter til strøm skal altid betales ellers må Sønder Kettingskov landsbylaug gerne 
gratis benytte hyttens lokaler til generalforsamlinger. 
Hvis der eksempelvis holdes en sommerfest her i Kettingskov er der et honorar på 600 kr.  
I år til arbejdslørdag den 30 marts kommer der 4 personer fra bestyrelsen. Til næste år kan 
vi I god tid få flere medlemmer med fra Kettingskov landbylaug. 
 



 
4. Formanden har ordet. 

a. Samarbejde med hyttebestyrelsen. Hyttebestyrelsesmødet den 6. marts. 
Der er gode muligheder for et godt samarbejde med hyttebestyrelsen, både i forhold til 
ansøgning til shelter og muligheden for og tilbuddet til Allan om at komme i 
hyttebestyrelsen. Der foreligger en gammel klausul ved Blommeshytten, at hvis der ikke 
længere er spejdere i hytten, har de ikke længere råderet over hytten og derfor er det 
en Win- Win situation for begge parter. 

                Ellers se referat som Torben har sendt ud på mail til bestyrelsen. 
 

5. Næstformanden har ordet. 
Punktet udebliver og bestyrelsen går videre til punkt 7.c. 

 
 

6. Kasseren har ordet. 
a. Hvordan står det til med foreningskontoen (har vi alle skrevet under?) 

                 Der kommer til at gå 14 dage eller 3 uger, så kommer kontoen op at køre. 
                Gerner kører ned på torsdag ned med underskrifter og vores ID til Sydbank.        
                Henning er kunde i Sydbank og Gerner vil sørge for at Henning får ”kontokig”.  
  

 
7. Opfølgning af verserende sager. 

a.  Hvordan går det med hjemmesiden (Ida) 
                  Ida har fået nyt skema, hvor hun har fået halveret sin arbejdstid og kan nu  
                 bruge mere tid på, at få hjemmesiden op at køre. Der vil altid komme en  
                 ”teaser” inden et nyhedsbrev. Så længe hjemmesiden ikke er 
                 oppe at køre, sender formanden nyhedsbrevet ud på mail. 
 
                    

b. Nyhedsbreve – tilbagemeldinger.  
                Der ingen tilbagemeldinger kommet.  
 
 

c. Godkendelse af forretningsorden. 
      Forretningsordenen er gennemgået, der er nogle tilføjelser og enkelte  
      rettelser. Der er ved afstemning vedtaget at suppleanten inviteres med til        
      bestyrelsesmøderne. Henning laver rettelserne og forretningsordenen tages med 
      til næste møde. 
 
 

8. Nye sager. 
a. Dialog med skovfogeden. 

i. Reetablering af stier (Henning) 
                          Der er taget kontakt til skovfogeden.  De vil i løbet af kort tid,   
                          sende en person ud, for at ordne stien tværs gennem skoven. 
                          De er positive overfor etablering af shelter og vores bestyrelse 
                          vender tilbage til dem, når der foreligger noget konkret materiale. 
 
 
                        



ii. SE Vækstpuljen – søgning til shelter (Torben) 
                            Der er ansøgt om penge til shelter, og vækstpuljen har bekræftet at de 
                          har modtaget ansøgningen. ( Ansøgningen har bestyrelsen modtaget 
                          på mail). 
 

 
9. Eventuelt. 

 
a. Affaldsindsamling (Torben) 

                     God signalværdi i at vi indsamler skrald den. 13. april, kl. 10.00. 
                    til 12.00. Efterfølgende bespisning med pølser i Blommeshytten. Torben reserverer 
                    Blommeshytten på den pågældende dato. 
  

b. Landsby Topmøde er flyttet til Lysabild Skole med ny dato 3. april kl. 
17.00-21.30 Afmelding fra: Anne, Ida og Allan. Torben melder 
bestyrelsesmedlemmerne til, så hvis I kan deltage medes det til formanden. Torben 
melder tilbage ift. dato for generalforsamling i maj eller juni 2019. 

 
c. Vores branddamme i området. Christen 

                     Opretholdelse af branddam, hvor der har været 2 personer fra kommunen 
                    For at rydde hegn, grøft osv. Christen tog kontakt til Carl Mae, som fik effektueret  
                   dette. 
 
                    Kresten vil gerne lave en stendysse som vores logo til Sønder kettingskov.  
                    I Nørre kettingskov er det kommunens jord og derfor intet problem. 
                    Der skal bare laves en ansøgning og dette tager Christen sig af og han har en aftale  
                    med Lars Korning om levering af sten. 
                       
                    Allan tager kontakt til Sune og Signe ift. En stendysse til Sønder Ketting 
                    -skov. Idet, de ejer det stykke jord, som dyssen skal stå på. 
 
 
 

 
10. Ny mødedato.  

Mandag den. 20. maj, kl. 19.00.  Hos Christen, Kildevæld 30. 
 

 Ida har en anmodning på billeder til hjemmesiden og Chresten vil hjælpe med at tage 
kontakt til Denis, der stod for fotos til generalforsamlingen i blommeshytten. 


