
Referat  

Ordinært bestyrelsesmøde i Kettingskov landsbylaug:. 

Torsdag d. 03.juni kl. 19.30 Hos Søren 

Deltagere: Henning Wendelboe, Søren Frost, Torben Pedersen og Ida L. Jacobsen 

1.  Godkendelse af dagsorden  

a. Godkendt 
 

 

2.  Godkendelse af referat fra mødet d.: 03.05. 2021 + opfølgning på dette. 

a. Godkendt 

b. Opfølgning på hjertestarterforslaget - vi skal undersøge om der er 

interesse for at etablere nogle hjerteløbere og på sigt, en 

hjertestarter. Det skal være et punkt på dagsordnen, til 

generalforsamlingen.  
 

 

 

3. Meddelelser fra formand: 

a. Affaldsindsamling fremover – SONFORs økonomiske medvirken. 

i. Der afventes svar om hvorvidt der fremover vil blive bevilliget 

budget til dækning af pølser og drikkevarer til 

affaldsindsamlingen. 

b. Henvendelse fra Sdbg. Kommune 18.05.2021til alle 

bestyrelsesmedlemmer vedr. arkitektur- og bevaringspolitik. Har vi 

en holdning til dette? 

i. Henning har forfattet et passende svar som er blevet sendt til 

kommunen 

 

c. 
Spørgeskema til 

Arkitektur- og Bevaringspolitik.docx 
d. Mobilitetsforeningen, hvad er holdningen til det udsendte 

spørgeskema. Fra d. 24.05.?  

i. Hvis foreningen kan tilbyde deleydelsen kollektivt for alle laug, 

således at man kan se bookninger på tværs af laug, så giver det 

mening. Opfølgning på generalsamling? 



4. Økonomi v. kassereren 

a. Stendysse to er færdigbetalt, med undtagelse af udgifter til 

indvielsen.  

i. Det nævnes at der bliver kørt uhensigtsmæssigt på jorden 

omkring stendysse 2. Det overvejes om der skal tilføjes 

randsten for at forhindre uønsket parkering og kørsel.  
 

5. Opfølgning af gamle sager. 

a. Der er søgt kommunen om midler til 4.900 løg. Har indhentet tilbud 

fra Florum.dk 

i. Tilbuddet lyder på 5622, 75 fra Florum.dk inkl. 10% rabat 

b. Torben afventer svar fra en ansøgning om tilbud på pc 

 

 

6. Nye sager? 

a. Sommerhusejere, der ønsker at komme på e-mailliste/ 

udsendelsesliste fra landsbylaug. Hvad er vores holdning? 

Konsekvenser til drøftelse. 

i. Ida retter henvendelse til vedkommende, der har ønsket at 

komme på nyhedsbrevslisten, om at henvende sig til 

grundejerforeningen. Lauget henvender sig primært til 

fastboende.   

b. Planlægning af indvielse af Stendysse 2 d. 25.06. Hvem gør hvad. 

i. Henning leverer åbningstale 

ii. Søren undersøger at låne borde+bænke  

iii. Torben sørger for telt og fadølsanlæg 

iv. Sune sponsorerer strøm 

v. Agnete og Bo passer grillen 

vi. Torben udlåner sin grill og Henning leverer gas 

vii. Torben, Søren og Torbens svigerfar sætter telt op 

viii. Vi spørger Agnete angående pølser 

ix. Ida køber passende blanding af sodavand fra Brugsen Fynshav + 

vin, Ketchup, sennep og pølsebrød.  

x. Ida laver udkast til indbydelse - vi prøver med en papir-

invitation og deler den ud til husstandene.  



xi. Torben tager indvielsessnor med + saks 

c. Planlægning af generalforsamling. 

i. Generalforsamling flyttes til september - potentielle datoer er: 

d.3.9 , 10.9 eller d.17.9 

d. Redningskranse v. Torben 

i. Torben ansøger igen om tilladelse til at opsætte 

redningskransene.  

e. Nedenstående planlagte strategier fra vores udviklingsplan: Vi er 

snart ”ved vejs ende”. Drøftelse af projekter fremover, herunder 

badebro. 

- 2 stendysseprojekter ved indfaldsvejene til hhv. Nr. og 

Sdr. Kettingskov. 

- Løgbeplantning langs alle veje i området. 

- Beskrivelse af områdets historie  

- Badebro(er). 

f. Det skal med på generalforsamlingen om hvad vi skal arbejde videre 

med som Laug.  

7. Evt. 

a. Torben har fået bekræftet at der nu er konkrete planer om at 

fortsætte cykelstien fra Kettingsskov og ud til Mommarkvej 

b.  

 

8. Ny mødedato 

a. 21.6 hos Torben kl. 19  

 


