
 

 

Referat fra bestyrelsesmøde i Kettingskov landsbylaug hos Søren 
tirsdag d. 08/09-2020.  
 
Bestyrelsesmedlemmer tilstede: 
Henning Wendelboe 
Torben Pedersen 
Søren Frost 
Allan Søllingvraa Hansen 
Agnete Daabeck 
Fraværende: Ida Lildholdt Jacobsen 
 
1. Godkendelse af dagsorden: 
Dagsorden er godkendt af alle i bestyrelsen.  
 
2. Godkendelse af referat fra sidste møde hos Torben d. 18/08-2020 og 
opfølgning: 
Referat fra sidste møde ok med alle.  
Til indvielsen af stendyssen fik vi 2 flasker rødvin fra Mommark. Disse er vi alle i 
bestyrelsen blevet enige om at give til Kanal 7 i Guderup, som tak for lån og 
opstilling af højtaler og div.  
- Henning vil sende et brev til M.P. Clausen på bestyrelsen og landsbylaugets 
vegne omkring hans grund/hus.  
- Torben vil prøve at skrive til fonden Linak. Vi er lidt usikre på hvor vi skal søge 
henne. Torben prøver Linak holding og søger nærmere, hvor han kan søge henne 
til en ny computer.  
 
3. Meddelelser fra formand:  
- Orientering om kursus i Mommark d. 21/11-2020. Henning har dagsorden her 
omkring. Men vi får yderligere besked når vi nærmere os datoen. Henning vil sende 
info ud på mail til os når hele programmet er klar. Det er for alle 
bestyrelsesmedlemmer. Så vi kan se hvem der alle vil deltage til evt. næste møde.  
- Påskelilje løg har vi fået bevilliget og pengene er kommet ind (5000 kr.) Henning 
har været rigtig god, og fået det hen at Kristian Nordstrøm, har købt løgene til os. 
Så vi har nu 5000 kr. i overskud på vores budget.  
- Henning har modtaget et brev fra Line Stephansen. Vi er kommet med i prisen for 
godt initiativ i landsbylauget.  
- Kresten fra spejderhytten har spurgt om vi kunne komme d. 03/10-2020 kl. 09-12 
og hjælpe i spejderhytten med diverse ting. Hvem kan? Allan giver Kresten besked 
at vi melder tilbage hvor mange der kan komme og hjælpe.  
 
4. Økonomi: 
Budgettet til indvielsen af stendyssen ok. Vi brugte noget mindre end vi regnede 
med.  
Generelt vores udgiftsbudget for stendysse projekt N.K ser også rigtig fint ud.  
Alt i alt fint.  
(Se bilag) 
 
5. Opfølgning af gamle sager: 



 

 

- Områdets historie: Hennings kone er i gang.  
- Info brev til nye tilflyttere. Henning ser om han kan få et stablet på benene.  
 
6. Nye sager: 
- Stendysseprojektet fase 2: Sune og Signe har 100% sagt ok til at vi må lave en ny 
stendysse på deres grund. De er stadig med på ideen med borde og bænke ved 
stendyssen.  
Torben går i dybden med en tinglysning til projektet.  
Lørdag d. 12/09-2020 tager Christen hen til Sune og Signe og laver opmåling samt 
pinde i jorden.  
- Affaldsindsamling lørdag d. 19/09-2020 er der indtil videre tilmeldt sig 8 personer i 
alt. Svar frist er d. 15/09-2020. Torben og Henning sender påmindelse ud til 
landsbylauget.  
 
7. Evt.: 
- Vi skal måske i gang med at flytte de sten vi kan hente gratis nu her til det næste 
stendysseprojekt.  
Heidi Thomsen har også en del sten liggende som vi gerne må komme og hente.  
Christen har kigget på nogle ved Høgebjerg.  
 
8. Ny møde dato: 
Tirsdag d. 27/10-2020 kl. 19.00 hos Allan.  
 
 
 
Ref.: Agnete 11.09.2020 


