
Referat 

Ordinært bestyrelsesmøde i Kettingskov landsbylaug  

Mandag d. 06.09.2021. kl. 19.00 hos Henning 
Tilstede: Ida L. Jacobsen, Henning Wendelboe, Søren Frosten, Torben Pedersen 

Fraværende: Agnete Daabeck , Allan Søllingvraa Hansen 
 

1.  Godkendelse af dagsorden 

Godkendt 
 

2.  Godkendelse af referat fra mødet d.: 04.08. 2021 + opfølgning på dette. 

Godkendt 

 

 

3. Meddelelser fra formand: 

Information fra Landsbyforum, herunder sidste nyt vedr. filmene. 

 

Torben, Henning og Ida deltog i mødet d.19.8 i en workshop om hvad 

filmene skulle indeholde. Vi kom frem til at lave en film i samarbejde med 

Fynshav. Der blev formuleret et forslag til indhold som blev afleveret til 

filminstruktøren. Der er blevet filmet i både Kettingskov og Fynshav. 

Dennis har taget film og billeder ved Alsingergildets arrangement ved 

stendysserne.  

 

Henning har deltaget i heldagskonference angående Bo Trygt kampagne 

og Nabovenner. Skal muligvis med på generalforsamlingen.  

 

Webaften d. 08.09. Vedr. hjemmeside og ny app. Kan Ida og evt. Torben 

deltage? 

De kan ikke deltage, men Ida vil forsøge at deltage via en online 

forbindelse eller på anden måde få en introduktion til App’en. Ida 

kontakter Carl Erik Maae.  

 

4. Økonomi v. kassereren 



Sammenlægger man regnskabet for de to stendysserne, så står vi med et 

overskud på omkring 3300. Bestyrelsen besluttede at Torben og Henning 

for det resterende beløb køber en buskrydder til brug vedr. stendyssen i 

Sønder Kettingskov. Bliver der lidt penge over kan vi købe benzin for 

resten til de personer der vedligeholder vores projekter.  Regnskabet for 

de to stendysser skal godkendes på generalforsamlingen. 
 

5. Opfølgning af gamle sager 

Køb af grill og plads til opbevaring. V. Torben 

Torben har købt grillen til 2999,-  og der mangler kun en gasflaske. Vi har 

fået mulighed for at opmagasinere grillen og andre artefakter i et lille 

depotrum i spejderhytten.  

Blomsterløg. Planlægning vedr. 4.900 stk! Leveres uge 40. 

Henning har målt op i Søndre Kettingskov og det kommer til at gå op med 

løg og areal. Torben vil gerne engagere folk til at få plantet dem og der er 

flere der allerede har tilkendegivet at de gerne hjælper til.            

           

6. Nye sager? 

Henning har undersøgt angående pris på en badebro lignende den der er i 

Mommark. 25 meters stærk konstruktion vil koste omkring 100.000. 

Henning undersøger videre.  

 

Angående shelter overvejes der at placere et i nærheden af bålpladsen. 

Muligheder undersøges 

 

Forberedelse af generalforsamling d. 15.10.2021 

Spejderhytten er booket 

Dagsorden udsendes senest d. 24.09 (3 uger før). 

Der skal laves en vedtægtsændring vedrørende tegning. Det vil gøre det 

mere enkelt vedrørende bank og ændringer.  

Pølser, øl og vand – gratis. Der sluttes af med kage og kaffe. Det vil være 

nødvendigt med tilmelding.  

Tom har sagt ja til at være dirrigent igen.  



Mogens Johansen kan levere underholdning – lokalhistorisk foredrag. Ca 

45 minutter. 

Teltet skal nævnes på generalforsamlingen i forhold til at beboere i 

Kettingskov kan låne det, for en symbolsk betaling på omtrent 500 kr.  

 

 

 

Ida vil gerne holde oplæg om Nabogo og den anden app der er blevet 

udviklet til landsbylaugene.  

 

17:30 – mødes og spiser 

18:15 – Mogens Johansens foredrag 

19:00 – Generalforsamling  

 

Henning laver et udkast til dagsordenen der sendes rundt og rettes til via 

email.  

 
 

7. Ny mødedato 

Mandag d.4.10.21. Kl.19:00 – hos Ida. Afbud skal meddeles. 

 

8. Evt. 

Søren efterspørger en anden plads til traileren med teltet, da det støver en 

del i den nuværende lade.  

 


