
 

 

 
Referat af dagsorden til bestyrelsesmøde i Kettingskov landsbylaug hos 
Agnete Tirsdag d. 27.10.2020 
 
Bestyrelses medlemmer: 
Henning Wendelboe 
Torben Pedersen 
Søren Frost 
Ida Lildholdt Jacobsen 
Allan Søllingvraa Hansen 
Agnete Daabeck 
 
Allan og Søren havde desværre meldt forfald. 
 
1. Godkendelse af dagsorden:  
Godkendt af bestyrelsen 
 
2. Godkendelse af referat: 
Godkendt af bestyrelsen 
 
3.  Meddelelser fra formand:  
 
- Den nye formand for landsbyforum virker meget lovende. Virker til at det nok skal 
blive godt. 
 
- Til topmødet har man haft fokus på kommune i balance. 
 Landsbyforum, er kommet med en ny app. Vi arbejder på at landsbylaugene får 
mulighed for at få den.  
Iflg. kommunens kommende budget er der afsat 250.000 kr. ekstra til 
landsbybylaugene samt ”Mellembyerne”, som skal have en andel af beløbet Vi får 
dog stadig vores andel.  
 
- Forlængelsen af cykelstien fra Kettingskov til Tandsletvejen bliver der lagt en plan 
for i 2021.  
Denne cykelsti har byrådet prioriteret meget højt. Så dette er kun godt!  
- Beløbet vi får årligt fra kommunen stiger. 
 
2. Den vundne pris ‘’ Godt lokalt initiativ’’. 
Sådan nogle fine priser vi har fået!! 
Bronze plaketten skal sættes fast på stendyssen.  
Vi vil lave en graveret tekst med ‘’ Prisen for godt lokalt initiativ Uddelt af 
Sønderborg kommune 2020’’ og sætte den sammen med den vundne pris. Henning 
er i gang.  
Ida lægger et billede op af Anerkendelse 2020 på hjemmesiden.  
 
 
 



 

 

3. Netværksgruppen Augustenborgs anmodning om samarbejde:  
Hvis der er projekter som begge parter har gavn af, er vi villig til at finde ud af 
noget. Men ellers har vi ikke behov for det.  
De har mest fokus på deres by, så vi ved ikke rigtig hvad vi kan bidrage med 
Henning skriver til dem med vores svar.  
 
4. Økonomi v. kassereren: 
Søren er ikke med i dag, så Henning orienterer.  
Alt ser fint ud. Indtil videre er der blevet brugt 6.832,81 kr. til stendysse 
projekt 2.   
Vi har 1.830 kr. vi kan bruge endnu. De skal dog trækkes fra vores samlede 
midler inde fra kontoen hos Sydbank.  
Henning har regnet frem til stendysse projekt 2 lander på omkring 48.000 kr. 
hvor frivilligt arbejde indgår. Vi søger om 25.800 kr. hos kommunen. 
Torben og Flemming sørger for vedligeholdelse af stendysse projekt 2. 
 
5. Opfølgning af gamle sager:  
- Områdets historie:  
Henning har via hans J. Clausen fået en artikel, hans far har skrevet omkring 
Kettingskovs tilblivelse, hvor han også skriver omkring de 5 gårde.  
Henning mangler billeder, men derefter sender han det til Ida som lægger det 
på hjemmesiden. Artiklen bliver også sendt til alle laugets medlemmer. 
 
- Infobrev til tilflyttere: Den tager vi op igen næste gang. 
 
- Stendysseprojektet fase 2: Gennemgået.  
Torben har haft snakket med en advokat. Kan vi selv lave en særaftale 
(forbrugsret af grunden). Ja det kan vi. 
Torben har fået nogle punkter og paragraffer fra advokaten som skal stå i 
kontrakten. Han har selv lavet et udkast, som Signe og Sune har læst 
igennem. De har lidt spørgsmål omkring den.  
De vil gerne have vi gennemgår kontrakten hver 5 år, så det hele stadig 
passer, og der ikke er sket ændringer. 
Hvad gør vi hvis nogen kommer til skade ved stendyssen har Signe og Sune 
spurgt om? Her skal folks egen forsikring betale for skaden.  
Torben får skrevet kontrakten færdig og får Sune og Signe til at læse den 
igennem, så den kan blive godkendt og underskrevet.  
 
- Brev til M.P. Clausen: Henning har fået hans tlf nr. Vi tager den op igen 
næste gang. 
  
 
 
 



 

 

6. Nye sager?: 
Bo tryg korpset har henvendt sig til os. Hvis vi er interesseret i at hører om 
det, skal vi samle minimum 15 personer, så kan vi høre omkring nabohjælp, 
hvad vi skal være opmærksom på osv.  
Vi kan evt. få besøg af dem, nu da vi har muligheden? Vi kan måske oplyse 
folk om denne mulighed, ved at lægge det op på vores hjemmeside.  
Torben vil lave et forslag til omkring Bo tryg, som Ida vil lægge på 
hjemmesiden.  
 
7. Evt? 
Ida nævnte Nabogo appen. En app hvor man kan finde kørsels muligheder 
sammen med sine naboer eller andre der bor i byen. Ida vil undersøge appen 
lidt mere, og se hvordan den fungerer.   
Evt. muligvis lægge den ind på hjemmesiden, så folk kan gøre brug af den.  
 
8. Ny mødedato:  
 Mandag d. 11 Januar 2021 hos?? 
  
 
 
Referent Agnete 


