
Kettingskov Landsbylaug, generalforsamling d. 15. oktober 2021. 
 

Formandens beretning: 

Det er glædeligt, at vi nu endelig har fået Covid-19 lidt på afstand og kan afholde den årlige 

generalforsamling. 

Jeg vil starte med at give en kort gennemgang af, hvad der er sket i lauget, og hvad 

bestyrelsen har beskæftiget sig med siden den sidste generalforsamling d. 5. marts 2020. 

Bestyrelsen konstituerede sig med Henning Wendelboe som formand, Torben Petersen 

som næstformand, kasserer Søren Frost, webmaster Ida Lildholdt, Sekretær Agnete 

Daabeck, Allan Søllingvraa som vores medlem i Blommeshyttens bestyrelse. Christen 

Henriksen har i løbet af perioden trukket sig fra bestyrelsen. 

Noget af det, der har taget mest tid de sidste par år – og som der er synligt bevis på – er 

vores 2 stendysseprojekter. Det første projekt i Nr. Kettingskov blev indviet d. 28. august 

2020. Det andet projekt i Sdr. Kettingskov d. 25. juni 2021. Begge på meget festlig vis, og 

hvor mange af jer deltog. I den forbindelse en stor tak til Signe og Sune, som har lagt jord til 

stendyssen i Sdr. Kettingskov, og hvor vi har lavet en rigtig fin aftale. Der er ikke mange, der 

kan prale af at have sådan en ”opsats” i sin forhave. 

Vedr. vores stendysse i Nr. Kettingskov indstillede vi dette byggeri i forbindelse med 

”Arkitekturens dag” d. 5. oktober 2020 i kategorien: ”Godt lokalt initiativ”. Og det lykkedes 

for landsbylauget at få 1. prisen i denne kategori i form af en bronze plakette og et diplom. 

Plaketten er efterfølgende monteret på den store overligger på stendyssen. Torben 

Petersen og undertegnede modtog på laugets vegne den fornemme pris. 

Et andet af vores projekter – som der også hvert forår er synligt bevis på – er plantningen af 

påskeliljeløg langs alle områdets veje og cykelstien. Vi har haft to etaper, og nu mangler vi 

kun tredje etape – en del af Sdr. Kettingskov, som er meget nært forestående. Vi har købt 

yderligere 5.000 løg, som i løbet af de næste par uger skal puttes i jorden. Dejligt, at så 

mange af jer har deltaget aktivt, og også har tilbudt at deltage i den sidste etape. 

I år blev der d. 17. april igen mulighed for at gennemføre affaldsindsamlingen. Der var 37 

personer, der deltog – fornemt - og vi fik samlet rigtig meget affald og samtidig appetit til 

grillpølserne, som Tom Nielsen, vores dirigent i dag i sin egenskab af formand for 

affaldsselskabet Sonfor, som vanligt sponsorerede. Det håber vi virkeligt kan fortsætte 

fremover. 

Det er også lykkedes i den sidste periode at få gjort lidt ved at beskrive områdets historie. 

Peter Clausen fra Blommesgård har efterladt en håndskrevet beretning, der er blevet 

renskrevet og nu er at finde på vores hjemmeside. Vi håber, der er andre kræfter, der også 

fremover vil bidrage med områdets historie. 

 Jeg sidder også som næstformand i Landsbyforum, der behandler generelle 

problemstillinger for de 36 landsbylaug i Sønderborg kommune, og derfor vil jeg nævne, at 

der nu igen er mulighed for at leje en landsbybus med plads til 9 personer og en cykeltrailer 



med plads til 10 cykler. Den ene bus er fast stationeret ved Tandslet friskole. Den anden ved 

Kværs skole. På referatet fra generalforsamlingen i dag, vil der være et link til hjemmesiden. 

Pris for leje af bussen er 70 kr. per time eller 560 kr. for en hel dag – + brændstof. Traileren 

koster 100 kr. pr. dag. https://www.sonderborgkom.dk/kom-hinanden-ved/  

En anden ting, som Landsbyforum har taget initiativ til, er fremstilling af 20 små videofilm 

og 7 – 8 podcasts for at præsentere og lave reklame for de forskellige landsbylaug. Vi har 

valgt at gå sammen med Fynshav for at lave en lille Østkystfilm. Vi forventer, at den er 

færdig først i det nye år, og vil blive lagt ind på vores hjemmeside. Der er lavet adskillige 

filmklip fra området, og vores hoffotograf Dennis har også bidraget med materiale. 

A pro pos Christian Eriksen har bestyrelsen drøftet, om vi skal forsøge at anskaffe en 

hjertestarter. Ud fra drøftelsen er vi kommet frem til, at det vigtigste i forbindelse med 

hjertestop er, at der kommer hurtig hjælp til stede i form af hjerteløbere, da tiden for 

livreddende hjælp er meget afgørende. Derfor er det vores opfattelse, at det er meget 

vigtigt, at en del af områdets beboere melder sig som hjerteløbere. Dette kan man gøre ved 

at gå ind på: https://hjertestarter.dk/hjerteloeber/bliv-hjerteloeber , hvor man kan se, hvad 

der ligger i ordningen og efterfølgende tilmelde sig. Hvis dette har områdets interesse, vil vi 

i bestyrelsen arbejde videre med evt. at anskaffe en hjertestarter. Pris ca. 16.000 kr. 

Nu et par korte nyheder: 

Vedr. den faldefærdige ejendom ved vandet i Nr. Kettingskov er bestyrelsen i dialog med 

ejeren. Der er problemer med tilladelser fra forskellige styrelser, hvilket er meget sejt at få 

på plads – men det går fremad. 

Vi har fra Trygfonden fået 3 redningskranse til opsætning ved kysten, men det er ikke så 

ligetil, da dette også kræver tilsagn fra myndigheder. Vi forventer at få dem op i foråret 

2022. 

Det er glædeligt, at Mads Clausens fond har sponsoreret midler til en projector + lærred til 

lauget, hvilket vi f.eks. i dag gør brug af. 

Mens vi er ved sponsorer, Claus Callesen, Pindesholm 4, har foræret et telt med komplet 

gulv på ca. 9 x 7 meter med plads til ca. 60 personer til lauget. I bestyrelsen har vi besluttet, 

at beboere i vores område kan leje teltet for den symbolske pris af 500 kr. Det hele er på en 

vogn sponsoreret af Søren Frost og opmagasineret hos ham. 

Bestyrelsen har investeret i en gasgrill, så vi til hver en tid kan byde på lidt godt til ganen. Vi 

har fået plads til opmagasinering her i Blommeshytten. 

Det er nu lykkedes bestyrelsen at få udarbejdet et velkomstbrev, der fortæller lidt om 

lauget, til alle nye tilflyttere til vores område, så de kan føle sig velkomne her og inviteret 

ind i fællesskabet. Vi vil derfor bede jer alle sammen om at give bestyrelsen besked, når der 

flytter nye naboer ind, så vi kan kontakte dem. 

Mange har den opfattelse, at i forbindelse med Covid – 19 er alting gået i stå. Som man 

forhåbentlig kan se ud af den her ret lange beretning, synes jeg absolut ikke, det er tilfældet 

for vores landsbylaug. Det største er nok, at vi har fået færdiggjort vores 2 store projekter – 

https://www.sonderborgkom.dk/kom-hinanden-ved/
https://hjertestarter.dk/hjerteloeber/bliv-hjerteloeber


vores 2 vartegn, og der er en del personer, der har ydet – og for nogles vedkommende 

stadig yder en stor indsats. 

Her tænker jeg specielt på 

 Christen Henriksen – du har jo været primus motor i begge stendysseprojekter, og uden din 

indsats, var de ikke blevet til noget. 

 Flemming Larsen – du har jo også været en uundværlig del af hele stendysseprojektet – og 

derudover har du nu påtaget dig opgaven med at vedligeholde vores vartegn i Sdr. 

Kettingskov, og der ser altid så fint ud. 

 Uwe Berthelsen – Du har også påtaget dig en vigtig opgave med at vedligeholde vores 

vartegn i Nr. Kettingskov. – og der ser også altid velfriseret og pænt ud der. 

Franc Crookes – du har på eget initiativ tilbudt at vedligeholde den ryddede stendysse på 

nordsiden af skoven. Og det er også på fornemste vis at du sørger for, at den ikke gror til 

igen. 

 Peter Meder – du har stået for det design- og kunstneriske indhold på vores 3 infotavler. 

Og din tegning af storbondens skæbne bliver beundret af mange. 

 Dennis Bruun – Hvad skulle vi gøre i landsbylauget uden vores hoffotograf. Altid til 

rådighed, når der bliver kaldt – og du foreviger mangen en spændende situation. 

Jeg har en lille erkendtlighed til jer alle. 

Applaus. Skal vi give dem en hånd for deres fornemme indsats. 

 

Også en stor tak til alle jer beboere, der viser interesse for og bakker op om laugets arbejde. 

I er jo grundlaget for hele laugets eksistens.  

Til allersidst en stor tak fra mig til jer i bestyrelsen for det gode og konstruktive samarbejde 

vi har – og hvor vi aldrig glemmer humoren, som er en ikke uvæsentlig drivkraft. Frivilligt 

arbejde bæres jo af, at det også er sjovt at være med til. 

På bestyrelsen vegne. 

Henning Wendelboe. 
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