
Kettingskov Landsbylaug, generalforsamling d. 5. marts 2020. 
Formandens beretning:  

Jeg vil prøve at give en kort gennemgang af, hvad lauget har beskæftiget sig med siden vores sidste 

generalforsamling i juni 2019. 

Den nyvalgte bestyrelse konstituerede sig med Henning Wendelboe som formand, Christen Henriksen som 

næstformand, Søren Frost som kasserer, webmaster og referent Ida Lildholdt Jacobsen, Allan Søllingvraa 

Hansen, som også er Laugets repræsentant i hyttebestyrelsen i Blommeshytten – er senere blevet 

fuldgyldigt medlem af denne bestyrelse. Torben Pedersen, der er suppleant, har deltaget i alle møder og 

bestyrelsens arbejde. 

I forbindelse med kommunens fornyelse af en online tilflytterfolder, hvor alle 36 landsbylaug præsenterer 

sig, fik vi som nystartet landsbylaug mulighed for at lave en meget kort 1-sides præsentation af vores 

område. Folderen er beregnet som inspiration til folk, der overvejer at flytte til Sønderborg kommune, og 

hvor der står mange oplysninger vedr. alle landsbylaug. 

 Hvis man vil direkte ind til Kettingskov landsbylaugs side, skal man bruge følgende link: 

https://www.sonderborgkom.dk/wp-content/uploads/Folder-om-landsbyer-2019-002.pdf. Side 47.   

 

I bestyrelsen har vi også vedtaget at udforme et velkomstbrev til alle ny tilflyttere til Kettingskov, som 

fortæller lidt om vores område og om landsbylauget. Desværre har vi ikke nået at få det klar, for ting tager 

tid – og det er frivilligt arbejde, så derfor går det ikke altid så hurtigt. 

Sidste år orienterede vi om vores bidrag til revision af kommuneplan 2019 – 2031. Vi ønskede at 

midterstriberne på vejen ind over Pindesholm blev malet op. Derudover påpegede vi specielt den dårlige 

vejstandard i vores område. Vedr. midterstriber har vi fået det svar, at vejen er for smal efter kommunens 

vejregler, så derfor kan dette ikke lade sig gøre. Derimod vil de her i foråret udskifte kantpælene, sætte 

advarselstavler op om farlige sving, og derudover foretage trafiktælling samt evt. nedsættelse af 

hastigheden.  

Derimod har det virkelig båret frugt vedr. asfaltering, specielt på Myrbjervej og i Sdr. Kettingskov, 

hvorimod Nr. Kettingskov nok blev glemt i første omgang.   

I slutningen af januar fik landsbylauget en henvendelse fra Sønderborg Kommune, der er i gang med at 

revidere en liste med ønsker til fremtidige cykelstier. I den forbindelse har bestyrelsen svaret kommunen, 

at vi ønsker en forlængelse af bestående cykelsti fra Svelstrupskovvej til Mommark-Tandslet vejen. Dermed 

bliver vi koblet på stinettet, så vi stort set kan køre hele Als rundt på cykel. 

 Som 2. prioritet ønsker vi, at vores cykelsti bliver forlænget til Sdr. Kettingskov, så alle i Kettingskov kan 

køre på cykelsti til Fynshav. 

Da jeg sidder som næstformand i Landsbyforum, hvor vi er en bestyrelse på 3 personer, der behandler 

generelle problemstillinger og ting af fælles interesse for alle 36 landsbylaug, synes jeg det er værd at 

nævne, at vi netop har godkendt vedtægterne for en mobilitetsforening. Det, der er interessant for os, er 

at man har fået et tilskud på ca. 450.000 kr. fra Erhvervsministeriets Landdistriktspulje. For disse penge vil 

man lease 2 mini-busser (9 personer) – én placeres på den kristelige side og én på Als. Alle medlemmer af 

de 36 landsbylaug har mulighed for at leje disse biler for et rimeligt beløb. Da bestyrelsen først fornyelig er 

udpeget (27.2), skal de lige have tid til at udarbejde reglerne for udlejning. 

En anden ting, vi arbejder med i Landsbyforum, er mulighederne for låntagning i landdistrikterne. Vi har 

udarbejdet et spørgeskema, som er udsendt til jer alle, og som vi har opfordret jer til at udfylde, - hvis I 

https://www.sonderborgkom.dk/wp-content/uploads/Folder-om-landsbyer-2019-002.pdf


endnu ikke har nået det, er der stadig mulighed for det senest 1. maj, og I kan finde skemaet på 

landsbylaugets hjemmeside. 

Vedr. samarbejdet med skoven, bad vi fra landsbylaugets side dem om at genetablere den gamle, smukke 

stiforbindelse fra Sdr. Kettingskov ud for Ulla Bauer og ind midt i skoven. Dette har man efterkommet og 

fjernet de væltede træstammer, som forhindrede passage. Men ak!! Efterfølgende kom en kæmpemaskine 

på larvefødder og smadrede hele stien totalt i forbindelse med et udtyndningsprojekt, som for os at se er 

en skændsel for skoven. 

Vedr. områdets historie: Desværre – ting tager tid, og ambitionen om at lægge bidder af områdets 

lokalhistorie ind på vores hjemmeside, er vi ikke nået til endnu. Men, men – Peter Mortensen Nr. 

Kettingskov har tilbudt at skrive lidt om de forskellige beboere i Nr. Kettingskov gennem de seneste ca. 50 

år, som så efterfølgende kan lægges ind på vores hjemmeside – så kan man se, hvem der har boet i ens hus 

tidligere. Det kunne være spændende, hvis andre i vores område vil tage teten op. 

Vedr. vores stendysseprojekt har vejret stort set gjort hvad det kunne for at forsinke dette. Det er lykkedes 

at få forberedt området på trekanten i Nr. Kettingskov ved Østkystvejen og få rørlagt grøfterne på begge 

sider af vejen, så der kan være mulighed for parkering. Nu venter vi på en periode med tørvejr. Vi har 

fundet alle stenene, og vi er klar til at gå i gang. Når vi er færdige, er det vores intention, at det virkelig skal 

fejres, så I alle har mulighed for at medvirke til at synliggøre vores område som et attraktivt bo-område. 

Et andet projekt, som bestyrelsen er i gang med, er rydning af en 30 m. lang og 9 m. bred langdysse nord-

vest for Blommeskobbel skov på Inga og Klaus Grønborgs mark. Rydningen sker efter aftale med ejerne, og 

såvel Sdbg. Kommune som Haderslev museum er meget positive overfor, at langdyssen igen bliver frilagt 

og tilgængelig. 

 

 

Efterårets løgplante projekt gik over al forventning – vi fik 9.000 løg – og hver og et er med kærlig hånd 

puttet i jorden. Og det er uhyre glædeligt, at vi allerede kan se, at de stikker hovedet op af jorden. Det har 

været meget glædeligt, at så mange har deltaget. Løgene slog dog ikke helt til – vi mangler en strækning 

langs cykelstien til Svelstrupskovvej. Dem har vi fået lovning på her i 2020. Hvis der er andre strækninger, 

som ikke nåede at komme med sidste år, må man give besked. 

Som noget helt nyt har bestyrelsen søgt og fået bevilliget 3 stk. Redningskranse af Trygfonden til opstilling 

på 3 positioner på stranden. Nu er vi så næsten nødt til også at have en badebro! 

Til slut en stor tak til alle jer beboere, der altid positivt bakker op om laugets arbejde. Det er en meget 

væsentlig ting. 

En stor tak til Peter Meder, der altid er positiv og parat til at hjælpe med at sætte bestyrelsens ”skøre 

ideer” på papir.  

Samtidig en tak til vores ”hoffotograf”, Dennis, der altid er klar til at skyde nogle gode billeder, som er 

relevante for lauget. 

Til allersidst en stor tak fra mig til jer i bestyrelsen for det gode og konstruktive samarbejde vi har – og hvor 

vi aldrig glemmer humoren, som er en ikke uvæsentlig drivkraft. 

 Frivilligt arbejde skal også være sjovt. 

På bestyrelsens vegne 

Henning Wendelboe 

Marts 2020 


