
 
 

Ordinær generalforsamling 
Kettingskov Landsbylaug 

Antal fremmødte: C.a 43 

Referent: Ida Lildholdt Jacobsen  

Dato 5.3.2020 

 
 

 

Oplæg ved Sønderborg politi 
Bo-Trygt v. politikommissær Jan Rasmussen Tlf 61391973 og politiassistent Annette Lærke 
Tlf 40193053 
 
Der spørges til online kriminalitet, der rådgives om en app man kan downloade og bruge til 
at beskytte sig mod f.eks phishing etc. Appen hedder: Mit digitale selvforsvar. 
 
Det digitale selvforsvar.  
God nabohjælp 
 

De 5 gode råd understreges: 
 

1. Vær en god nabohjælper. Man kan læse mere på: Nabohjaelp.dk Download app’en 
a. Er der nogen der vil være en god naboven? Nabovennen kommer med på en 

mailingliste og får månedlige emails om indbrudstal og gode råd 
2. Tænd lys ude og trim hækken 
3. Gør det svært at bryde ind. Lås værktøj etc inde.  
4. Brug sikre betalingsformer når I køber brugt 
5. Ring 114 ved mistanke om indbrud.  
 

 

Dagsorden 
 

1. Valg af dirigent. 
a. Tom Nielsen blev desværre forhindret. Hans Jørgen Clausen har sagt ja til 

posten. Ingen indvendinger.  
2. Godkendelse af dagsorden og valg af referent 

a. Det godkendes at der har været en lovlig indkaldelse af generalforsamling. 
Valg af referent: Ida Lildholdt Jacobsen.  

https://taenk.dk/aktiviteter-og-kampagner/apps-fra-forbrugerraadet-taenk/app-mit-digitale-selvforsvar
https://nabohjaelp.botrygt.dk/app


 
 

3. Forelæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning v. Formand Henning 
Wendelboe 

a. Kommentarer til formandens beretning. Er asfalteringen nu også lykkedes i 
Søndre Kettingskov? Det kommenteres at der er plads til forbedringer. Det har 
i sidste ende været kommunens valg. 
Beretningen blev godkendt. 
Beretningen vedlægges som bilag 1. 
 

4. Forelæggelse og godkendelse af regnskab v. kasserer Søren Frost. 
Søren gjorde i sin fremlæggelse opmærksom på bevillingen fra Sønderborg 
kommune til stendysseprojektet på 31.113 kr. er øremærket til dette projekt og kan 
ikke bruges til andet. Derfor er det reelle disponible beløb 3.326,67 kr. 
Herefter blev regnskabet godkendt. Vedlægges som bilag 2. 

              
5. Indkomne forslag. Ingen 
6. Laugets fremtidige arbejde. Her satses på færdiggørelse af igangværende projekter: 

Områdets historier, stendysseprojekter, løgplanter. Badebro? Shelter? 
a. Der spørges til om grundejerforeningen for sommerhusene var gået videre 

med badebroen. Det konkluderes at det projekt er skrinlagt.  
7. Valg af medlemmer til bestyrelsen 

a. Henning Wendelboe (modtager genvalg) Valgt 
b. Christen Henriksen (modtager genvalg) Valgt 
c. Ida Lildholdt Jacobsen (modtager genvalg) Valgt 
d. Derudover er der to ubesatte poster som bestyrelsesmedlemmer 

i. 1 post for 2 år. Torben Pedersen valgt ind 
ii. 1 post for 1 år. Agnete Daabeck fra trekantsområdet valgt ind.  

8. Valg af revisor for 2 år. Hans Jørgen Clausen (modtager genvalg) Valgt.  
9. Evt. 

a. Kan der gøres noget ved det faldefærdige hus ved havet i Nr. Kettingskov? Det 
foreslås at der indsendes et læserbrev. Det foreslås endvidere at 
landsbylauget retter henvendelse til ejeren.  

 
 


