
Referat af bestyrelsesmøde i Kettingskov landsbylaug:. 

Mandag d. 04.10. kl. 19.00 hos Ida. 

 
Aftens deltager: 
Søren Frost 

Henning Wendelboe 

Torben Pedersen 

Ida L. Jacobsen 

Agnete Daabeck 

Aftens fraværende: 

Allan Søllingvraa Hansen  
 
 

1. Godkendelse af dagsorden: 

Godkendt af alle. 
 
 

2. Godkendelse af referat fra mødet d.: 06.09. + opfølgning på 

dette: 

Ida holder et lille foredrag om nabo go appen til 

generalforsamling. 

Dette er også godkendt af alle. 

 
 

3. Meddelelser fra formanden 
 

- Kursus for bestyrelsesmedlemmer afholdes d. 20. November     

på Mommark, Business College Syd. 

Kursuset starter om formiddagen og slutter kl. 22. Der sluttes 

af med en julefrokost. 

- Henning har lavet et udkast til et velkomst brev til nye 

tilflyttere. 

Ser så fint ud! Vi skal lige have fundet ud af hvem der skal gå 

hen og hilse på nye naboer og aflevere velkomst brevet. 

Skal der også tilføjes i velkomst brevet at der findes en skole i 

Tandslet, og en børnehave i Asserballe? 

 



- Henning har haft en samtale med Pia Søe d. 15. september 

omkring Podcast. Hun interviewede Henning og spurgte ind 

til  hans arbejde som formand + meget andet. 

- På mødet d. 19 august ‘’Vækst og værdier i landdistrikterne’’ 

var det ikke måden at lave podcast på, som vi troede. Vi 

overvejer derfor selv evt. at lave en podcast omkring vores 

område. 

 

4. Økonomi v. kassereren 

Herunder endeligt regnskab af stendysseprojekterne: 

- Der er købt en busk rydder til Sdr. Kettingskov. 

         Når vi slår begge stendysse projekter sammen, har vi alt i alt    

    

en overskridelse på 279,61 kr. Landsbylauget har nu 9.327,35 
kr på kontoen til fri disposition. 

- Vi har lavet forslag til generalforsamlingen til en 

vedtægtsændring, så det er muligt for os at kunne skifte 

bank. Dette har vi gjort så der ikke er for mange,  der skal 

godkendes ved et evt. bankskifte, så det er nemt for os at 

kunne  sige ja. Ved at vi skifter bank, forventer vi at komme til 

at spare en del penge. 

 
 

5. Opfølgning af gamle sager 

- Påskelilje løg forventes leveret i uge 40. Der er lidt bøvl med 

transporten. Men vi får besked, så snart de ved noget mere. 

- Badebroen nævner vi til generalforsamling og hvad folks 

ideer og tanker kunne være omkring dette. 

 
 

6. Nye sager. 

Planlægning af generalforsamling. 

Allan Søllingvrå har meddelt, at han ikke genopstiller til 
bestyrelsen grundet hans arbejdssituation.  

 

 



 

Samtidig har Claus Callesen meddelt, at han gerne vil 
modtage valg på den kommende generalforsamling, men 
desværre ikke kan være til stede. 

- Vi køber en lille ting til de folk der gør noget ekstra i 

landsbylauget. 

Hvem gør hvad? 

- Ida, Randi og Nina bager kage 

- Torben griller 

- Agnete sørger for 130 grillpølser. 

- Vi mødes 16.30 så vi kan gøre klar. 
 

 
7. Evt. 

- Torben vil gerne overtage Allans post som bestyrelsens 

repræsentant i spejderhyttens bestyrelse. 

 
 

8. Ny mødedato 

Ny møde dato d. 10/11 - 2021 kl. 19.00



 


