Referat: Ordinær generalforsamling
Kettingskov Landsbylaug
Blommeshytten 7.9.2019
Antal deltagere: 40
Referant: Ida Lildholdt Jacobsen

1. Valg af dirigent - Tom Nielsen
a. Dagsorden og referant (Ida Lildholdt Jacobsen) godkendes
2. Bestyrelsens beretning
a. Beretningen er vedlagt dette referat
3. Forelæggelse og godkendelse af regnskab
a. 5500 modtages årligt af kommunen
b. Forsinkelse i oprettelse af konti på grund af persondataforordning, kasserens
udtrædelse og andre udfordringer
c. Regnskabet godkendes. Regnskabet er vedlagt sidst i dokumentet
4. Indkomne forslag
a. Der er ingen indkomne forslag
5. Laugets fremtidige arbejde. Her satses på 4 punkter:
a. (Områdets historie på hjemmesiden
i. En liste hvorpå man kan skrive sig på, er i cirkulation på generalforsamlingen)
b. Badebro
i. En liste hvorpå man kan skrive sig på, er i cirkulation på generalforsamlingen
c. Stendysseprojekt
i. En liste hvorpå man kan skrive sig på, er i cirkulation på generalforsamlingen
ii. Tom Nielsen tilkendegiver at der ikke skal betales husleje til kommunen.
d. Løgplanter langs vores veje.
i. En liste hvorpå man kan skrive sig på, er i cirkulation på generalforsamlingen
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen, på valg er 4 personer
a. Anna Kolmos. (Er udtrådt af bestyrelsen)
b. Gerner Petersen (Er udtrådt af bestyrelsen)
c. Allan Søllingvrå Hansen
d. Torben Petersen - udtrådt af bestyrelsen
i. Allan Sønllingvrå Hansen genvælges in absentia (ønskede genvalg)
ii. Der er ikke andre der ønsker at stille op.
7. Valg af 1 suppleant (valgperiode 2 år) - Torben Petersen
8. Valg af 1 revisor (valgperiode 2 år) - Nina Frost
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9. Eventuelt
a. Forslag om at afholde Sankt Hans sammen
b. Forslag om at afholde bagagerumssalg
Bestyrelsen består efter generalforsamlingen af følgende personer
•
•
•
•
•
•
•

Henning Wendelboe
Christen Henriksen
Allan Søllingvrå Hansen
Ida Lildholdt Jacobsen
Søren Frost
Suppleant: Torben Petersen
Revisor: Nina Frost

Konstitueringen af bestyrelsen vil foregå på næste bestyrelsesmøde.
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Kettingskov Landsbylaug, generalforsamling d. 7. juni 2019.
Formandens beretning:
Jeg vil prøve på at give en beretning, der kort beskriver, hvad lauget har været
igennem fra starten ind til i dag.
• Ved den stiftende generalforsamling d. 2. november 2018, som der i øvrigt var
stor opbakning til, blev 7 personer + 1 suppleant valgt til bestyrelsen.
Bestyrelsen har efter bedste evne forsøgt at løse opgaverne og samarbejde
om de forskellige aktiviteter. Alle har bidraget med stor gåpåmod, og taget de
udfordringer der måtte komme.
• Så har de nye EU-regler, som skal forhindre hvidvask osv., gjort det til en
besværlig sag, at få en konto, og blive oprettet som forening med eget CVR
nummer – selvom vi med de 5.500 kr., som vi årligt modtager fra kommunen,
næppe kan foretage storvask!!
• Bestyrelsen har endvidere udarbejdet en forretningsorden, så der er klarhed
over, hvordan vi arbejder, og hvem der gør hvad. Denne kan ses på vores
hjemmeside.
• EU-lovgivning vedr. persondatabeskyttelse har vi også måttet tage stilling til,
og vi har udarbejdet retningslinjer for, hvordan vi efterlever dem. Det har I
fået ud via Nyhedsbrevet i februar.
• Vi har udarbejdet en kort præsentation af vores område til en online tilflytterfolder, som kommunen er ved at revidere. Den samlede folder er nu på
trapperne, og vil være både på dansk, tysk og engelsk.
• På vegne af områdets beboere har vi lavet et indlæg til revision af Sønderborg
kommunes kommuneplan 2019 - 2031. Vi har nævnt den dårlige vejstandard i
vores område, og at vi har et stort ønske om genetablering af afstribning af
forbindelsesvejen over Pindesholm. Midterstriberne er en stor hjælp, når biler
skal passere hinanden, men også specielt i tåget vejr. Desuden har vi peget på
den stive og langsommelige sagsbehandling i forbindelse med ældre huse,
hvor ejerne har søgt tilladelse til omfattende renovering. Efterfølgende kan vi
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glæde os over, at de dårligste veje nu er blevet nyasfalteret – Sdr. Kettingskov,
Myrbjergvej, Myrbjerggård og Svelstrupskovvej.
• Vi har været i dialog med kommunen vedr. branddamme i vores område. Ved
branddammen v. Kildevælds udløb ud til Østkystvejen hvor cykelstien krydser,
var oversigten ekstrem dårlig pga. bevoksning. Takket være indsats fra
Christen Henriksen og Peter Meder, har kommunen nu foretaget fældning og
beskæring, så oversigtsforholdene nu er fine.
• Bestyrelsen har deltaget i flere møder med kommunen og andre landsbylaug.
Vi er jo blevet en del af en større organisation, som kan være lidt svær at få
hold på, men den kan skitseres som følger:
• Overordnet myndighed er Byrådet
• Så har vi et § 4 stk. 17 udvalg: LNF – Udvalget for landdistrikter, natur og
fødevarer (i daglig tale: Landdistriktsudvalget) som består af 5 politikere og 7
udvalgte medlemmer fra landsbylaugene, 1 fra hver af de gamle kommuner.
Byrådsmedlem Charlotte Riis Engelbrecht er formand for udvalget. Fra vores
distrikt, det tidligere Augustenborg kommune er Karin Autzen fra Asserballe
med i udvalget.
• Der er oprettet et mindre sekretariat, som ledes af Connie Mark Skovbjerg
(der deltog i vores stiftende møde i juni 2018)
• Der er i alt 36 landsbylaug i kommunen. De er samlet i et
• Landsbyforum, som er et frivilligt uafhængigt partipolitisk bindeled mellem
landsbylaugene, og er sparringspartner med før nævnte Landdistriktsudvalg.
Repræsentanter for hvert landsbylaug mødes i Landsbyforumet til gensidig
inspiration og information og for at koordinere tiltag og skabe sammenhæng.
Der er en bestyrelse på 3 personer - formand, kasserer og næstformand.
Henning Wendelboe er netop blevet valgt ind som næstformand.
• Bestyrelsen har deltaget i årets Landsbytopmøde i april i Lysabild. Henning,
Christen og jeg deltog. Der blev i mindre grupper arbejdet med fremtidige
perspektiver.
• Vi har haft besøg af Carl Erik Maae fra sekretariatet, vi har vist ham området
og talt med ham om, hvad vi er i gang med, og hvad vi har brug for.
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• Vi har haft kontakt til skovfogeden for Blommeskobbel skov for at få
genetableret stien ned over bækken tværs gennem skoven. Det må siges at
have været en succes, da de hurtigt har fjernet de væltede træstammer mm.
Nu mangler vi bare, at folk benytter stien og får trampet gevæksterne ned.
• Vi har ligeledes forelagt skovfogeden ideen med en shelter i skoven ved
bålpladsen. Han er positiv overfor ideen, men vi skal selv finansiere – pris op
til ca. 30.000 kr – og vi skal selv stå for etablering og renholdelse. Her må vi
kunne hente økonomien gennem fonde mm.
• Så har vi startet et projekt med beskrivelse af områdets historie. Og det er
meget positivt at Dagmar og Hans Jørgen Clausen har indvilliget i at være
primus motorer i det, og vi vil meget gerne opfordre alle med interesse i
områdets historie til at deltage eller komme med noget materiale. Hans
Jørgen vil præsentere en lille del af det her i aften, og efterfølgende er det
vores plan at lægge det ind på vores hjemmeside i forskellige etaper.
• Et andet spændende projekt, som vi arbejder med, er markering af vores
område. Vores logo, som Peter Meder har stået fadder til, symboliserer jo en
stendysse, og ud fra det har Christen Henriksen fået ideen til at markere
området i Nr. + Sdr. Kettingskov med en stendysse i et lille ”anlæg” med
blomster og bord + bænk. Fornemt visualiseret af Peter Meder. Status er, at vi
har fået positivt tilsagn fra ejeren af arealet i Sdr. Kettingskov (Signe og Sune
Andersen i nr. 4). Vi ligger i forhandling med kommunen vedr. arealet i Nr.
Kettingskov, da det er deres areal.
• Affaldsindsamlingen d. 14. april var en stor succes, hvor 34 personer – voksne,
børn og hunde – indsamlede mere end 50 kg. affald. Efterfølgende var der
belønning i form af grillpølser ved spejderhytten. Apropos spejderhytten har
vi fået et af vores bestyrelsesmedlemmer, Allan Søllingvraa Hansen med i
Blommeshyttens bestyrelse. Vi kan nu benytte den til vores arrangementer og
nøjes med kun at betale for strøm.
• Vores hjemmeside som Ida Lildholdt Jacobsen står for – er ved at komme
fantastisk godt fra land. På hjemmesiden kan man se, hvad vi har gang i,
referater fra vore bestyrelsesmøder og hvad der i øvrigt sker i de andre
områder. Hjemmesiden finder man på: www.kettingskov.eu
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