
 

 

Referat af dagsorden til ordinært bestyrelsesmøde i Kettingskov 
landsbylaug tirsdag d. 18/08-2020 hos Torben 
 
1. Godkendelse af dagsorden: Ok 
 
2. Godkendelse af referat fra mødet d. 25/05-2020 + opfølgning: Ok 
 
3. Meddelelser fra formand:  
Hans Hansen historie som Ida fandt, har Henning sat i gang om hvornår Duus har 
levet. Samt Hennings kone er ved at skrive rent på papir fra de gamle papirer om 
historierne om de gamle gårde. Dette vil vi have ud på vores hjemmeside som noget 
historie for landsbylauget.  
 
Nyt fra landsbyforum:  
- Agnes stopper (Formand for landsbyforum). Der skal findes en ny til bestyrelsen.  
- Årsmøde i september på Alison, her deltager Ida og Henning. Dagsordningen på 
årsmødet har vi alle modtaget på mail fra Henning.  
- Landsbytopmøde, hvem vil deltage? Dagsorden på denne mailer Henning ud til os 
senere.  
 
4. Orientering fra næstformand:  
- Stendysseprojektet fase 2: Torben har snakket med Sune og Signe. De har sagt 
ok til det og var meget positive. Men vil have marken skal være i orden først. De 
vender tilbage med deres endelig svar om det er 100% ok med dem. Stendyssen vil 
de have skal være på deres side af huset. En bænk ved stendyssen syntes de også 
er en god ide.  
Redningskranse: Torben vil lave en ansøgning til de 3 rednings kranse om deres 
placering. Vi følger op på dette senere.  
Badebro: Står stille lige pt. Dem der skulle hjælpe, er i gang med et andet projekt, 
som Landsbylauget ikke ønsker at deltage i. Vi følger op på dette senere.  
Fondsøgning: Torben har søgt lærred + projektor ved Mads Clausen Danfoss 
fonden, dette er gået igennem. SÅDAN! Vi har nu et lærred og en projektor vi kan 
bruge til alle lejligheder.  
Torben vil nu prøve at søge om en computer hos Linak.  
 
5. Indvielse af stendysse projektet, hvem gør hvad?: 
Henning: har lavet en presse meddelelse og får sendt den ud. Handler hvidvin (to 
kasser), sodavand, ketchup, sennep, brød, ølglas, bakker, skraldeposer. Tager 2 
lyskæder med.  
Torben: Lægger gas grill til. Sørger for borde, bænke, fadølsanlæg. Henter borde og 
bænke ved NSU. Fadølsanlæg kan lejes på Augustenborg tank evt? 
Søren: Lægger vogn til, så der kan hentes borde, bænke og fadølsanlæg sammen 
med Torben. Søren tager ekstra gas med til grill. Agnete: Sørger for  
ringrider pølser (200 stk.) samt pølsebrød. Sørger for at hælde øl, sodavand og vin 
op. 



 

 

Bo Mathiesen: Griller 
Peter Mortensen: Lægger strøm til  
Flemming (Torbens svigerfar) låner vi telt af. Torben og Søren har meldt sig til at 
sætte telt op. Evt dagen før? Måske at vi andre også kan komme at hjælpe med at 
stille op?  
Henning har sørget for at kanal 7 Guderup stiller op med højtaler.  
Hvis vi mangler kabler, lægger Allan det klar til os i hans lade.  
Tom Nielsen vil offiicielt indvie og sige et par ord til indvielsen.  
Ang. slut tidspunkt af indvielsen må vi tage det hen ad vejen. 
 
6. Økonomi: 
- Ok med udgiftsbudget.  
Der er ca. 7000 kr. tilbage. Vi regner med et budget på omkring 5000-6000 kr. til 
festen (Indvielse af stendysse).  
Evt. overskydende penge til det nye stendysseprojekt fase 2.  
 
7. Opfølgning af gamle sager: 
- Påskeliljeprojektet: Her er 1. prioritering at der skal plantes langs hele cykelstien. 
- Evt prøve at sende brev/mail til Danfoss sønnerne ang. huset ved vandet (Nr. 
Kettingskov).  
 
8. Nye sager? 
Porten til Valhal findes i blommeskobbel. Kunne være en mulighed for at lave lidt 
historie i Kettingskov?. Her vil Henning arbejde lidt på det. Vi tager det op igen.  
 
9. Evt?:  
- Randi er blevet registreret som nabo ven. Dette betyder at vi alle kan henvende os 
til Randi hvis vi oplever noget her i landsbyen. Herefter kan Randi kontakte Lærke 
som sidder i Politiet. Her udover går det også den anden vej. Læke fortæller også 
Randi hvis der er noget vigtig vi skal vide. Hvorefter Randi kan fortælle det videre til 
os.  
De arbejder lige pt på en mobil app, hvor hver nabo ven kan få direkte besked med 
nyt.  
Der er også en app (Nabo hjælp) hver nabo kan hente ned, hvor man så kan skrive 
til hinanden via den. 
 
- Uwe Berthelsen, som slår græsset ved stendyssen vil ikke have noget for at gøre 
det. Evt. husk at vi giver ham en flaske vin eller noget til generalforsamling eller den 
næste begivenhed der holdes. 
  
Husk den 19/09-2020 er der affalds indsamling ca. kl. 10-12. 
 
10.: 
Ny møde dato bliver Tirsdag d. 08/09-2020. kl. 19.00 hos Søren.  
 


