Referat
Bestyrelsesmøde

3. september 2019 kl. 19:00
Mødested: Hos Ida Lildholdt Jacobsen
Deltagere: Henning Wendelboe, Christen Henriksen, Søren Frost, Torben Pedersen og Ida
Lildholdt Jacobsen
Ikke tilstede: Allan Søllingvraa Hansen
Referent: Ida Lildholdt Jacobsen

1. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt
2. Godkendelse af referat fra mødet d. 6.8.2019 + opfølgning på dette.
Referatet godkendt
Opfølgning: Allan har talt med Kresten Hansen og har fået bekræftet at han er fuldgyldigt
medlem af hyttebestyrelsen. Allan har dog ikke kunne få et tilbud fra sin kontakt ved
savværket angående borde og bænke.
Hvor kommer emails hen når de sendes til kontakt@kettingskov.eu? Ida og Henning følger
op. Tilføjelse: Torben sendte en testmail og vi kan konstatere at de ankommer til Idas
email.
Forsikring: Det er en god ide at sætte et skilt op hvor der står ”færdsel på eget ansvar”.
Sønderjysk Forsikring siger at foreningen kun kan drages til ansvar hvis konstruktionen ikke
er lavet ordentligt.
3. Meddelelser fra formand
Nyt fra Landsbyforum, mødet d. 27.8.2019
Angående vejforhold vil Henning optælle strækningen fra Østkystvejen og op af
Pinnesholm, i forhold til manglende afstribning. Og derpå henvende sig til Kvikcafeen på
rådhuset. Henning har desuden påtalt den manglende vedligeholdelse af rabatter.
Forpagtningsaftalen med kommunen vedr. jordareal - forsikringsforhold
Landsbylauget afventer behandlingen af ansøgningen
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4. Økonomi v. kassereren
Søren har fået adgang til kontoen. Der står p.t 3480,07 DKK på foreningens konto. Der har
været en del gebyrer i forhold til kassererskifte og besvær med oprettelse af ny NemID etc.
Hele processen har været præget af bureaukrati, forsinkelser og generelt besvær fra
bankens side. Der er enighed i bestyrelsen om at den tidligere kasserer slettes fra adgang
til netbanken hurtigst muligt.
5. Opfølgning af gamle sager
Stendysseprojekt – ansøgning behandles politisk 10.9.2019
Henning har forfattet et udkast til en skrivelse til infotavlen ved stendysseprojektet. Kort
med adgangsveje til de rigtige dysser. Og evt. kort der viser en oversigt over alle
forhistoriske minder på Als. Det foreslås at tilføje tilsvarende på hjemmesiden. Der skal
oversættes til engelsk og tysk. Christen har fundet en overligger og ringsten.
Løgplanteprojekt
Der er taget kontakt til Christian angående løg. Vi får besked sidst i september angående
mængde og hvordan. Der bliver slået græs forinden (af kommunen).
Historieprojektet (Hans Jørgens oplæg på generalforsamlingen)
Ida finder en dato hvor hun kan mødes med Hans Jørgen.
6. Nye sager
Affaldsindsamling 26.4.2020. Torben har lavet forslag til invitation.
Bestyrelsen bakker op om det fine forslag. Lav eventuelt blandede hold og send folk ud
hvor de ikke bor.
Nyhedsbrev, hvornår?
Vi venter på afklaring på dysseprojekt og løgplanteprojekt.
7. Evt.
QR kode på infotavlen der linker hen til hjemmesiden.
8. Ny mødedato
7. oktober kl. 19 hos Torben, med mindre andet aftales.
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