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Referat 

Bestyrelsesmøde 

25. maj 2020 
 
Mødested: Henning Wendelboe 
Deltagere: Henning Wendelboe, Christen Henriksen, Søren Frost, Ida Lildholdt Jacobsen, Torben 
Pedersen, Agnete Daabeck.  
Referent: Ida Lildholdt Jacobsen 
Ikke til stede:  Allan Søllingvraa Hansen 
 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
a. Enstemmigt godkendt  

2. Godkendelse af referater  
a. Referat mødet d.17.2.2020 - Godkendt 
b. Referat Generalforsamling d.5.3.2020 - Godkendt 

i. I forhold til Nabohjælp arbejdes der på at vælge en ambassadør. På grund 
af COVID krisen har der været forsinkelse i kommunikationen.  

3. Konstituering af nyvalgt bestyrelse 
a. Formand: Henning Wendelboe 
b. Næstformand: Torben Petersen 
c. Sekretær/Web: Ida Lildholdt Jacobsen 
d. Kasserer: Søren Frost 
e. Medlem: Agnete Daabeck  
f. Medlem: Christen Henriksen 
g. Medlem/hyttebestyrelsemedlem: Allan Søllingvraa 

 
4. Evaluering af generalforsamling 

a. Se punkt 2.b.i 
b. Vi fortsætter med et kulturelt/informationsindslag og fællesspisning 

5. Meddelelser fra formand 
a. Angående opdatering af hjemmesidens tema. Det skal være en beslutning og en 

udgift der skal ligge centralt ved landsbyforummet, og ikke lokalt hos laugene. Der 
arbejdes centralt fra den overordnede administration på at undersøge muligheder 
for finansiering.  

b. Næste møde i Landsbyforum er udsat til d. 22.9. på Alsion. Ida og Henning har 
meldt sig, der er mulighed for flere pladser.  

c. Samarbejdsproblemer mellem kommune og de forskellige landsbylaug. For ofte er 
der fra kommunens side forskellige spilleregler alt afhængigt af hvilket laug man 
kommer fra. Der mangler afgørelser i nogle principelle sager imellem laugene og 
kommune. Der er indkaldt til møde i sagen.  

6. Økonomi 
a. Gennemgang af stendysse udgifter. P.t. er der brugt 24.654,83 på projektet, ud af 

et indeholdt beløb på 31.113,- . Det betyder at lauget nu har en beholdning på 
6.458,17.  
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b. Infotavlerne vil komme op i nærheden af 9000 kr, derfor har Henning ansøgt om 
støtte til infotavlerne, samt finansiering af evt. indvielse etc. Der er i samme 
ansøgning ansøgt om blomsterløg.  

7. Gamle sager 
a. Områdets historie. Ida har mødtes med Hans Jørgen Clausen, der har berettet om 

Kettingskovs historie og på baggrund af dette, har Ida opdateret hjemmesiden med 
lidt generel historie.  

b. Infobrev til egnens tilflyttere. Der er lavet et udkast og der arbejdes videre med det 
c. Stendysseprojektet fase 1 er på plads, infotavlen er på vej.  

8. Nye sager  
a. Badebro. Tommy Clausen har meldt sig som interesseret, Torben Pedersen nævner 

at han vil prøve at samle et hold der kan stå for projektet.  
b. Redningskranse. Torben har søgt om tre redningskranse og har modtaget dem. 

Planlægger et projekt med at opsætte dem. Kommunen skal notificeres.  
c. Arkitekturens dag - indstilling i lauget? Stendyssen kunne komme i betragtning 

indenfor kategorierne ”Smukt uderum” og ”Lokalt initiativ”. Henning laver et udkast. 
5. oktober er der prisoverrækkelse.  

d. Strategi for fase 2. Stendysseprojekt Sønder Kettingskov. Christen er indstillet på at 
gå videre med projektet. Der skal udarbejdes en god og langtidsholdbar aftale med 
ejerne af jordstykket hvor næste dysse skal ligge. Torben taler med dem om 
muligheder. Der kigges på mulige sten til projektet. 

e. Skiltning for turister. Der er blevet rettet henvendelse om lauget har brug for 
fornyelse af turistskiltning. Henning har talt med kontaktpersonen for projektet. 

9. Evt 
a. Luca Berti, italiensk fotograf, har taget billeder i området og skal lave en udstilling 

på Augustina. Plakaten for udstillingen forestiller Torbens datter. Udstillingen løber 
fra d.24.6  

b. Punkt til næste gang: Ruin nede ved vandet - hvad er status for det?  
10. Ny mødedato 

a. Mandag d.3. august kl. 19:00 hos Torben, indtil videre.  

 

 

 
 

 
 


