
             Kettingskov Landsbylaug 

 
                Referat fra ordinær generalforsamling 

           Fredag d. 15.10.2021 kl. 17.30 i ”Blommeshytten”, Sdr. Kettingskov 17a. 

 
        47 personer var tilmeldt generalforsamlingen. 

 

Aftenens program: 

Klokken 17.30: Spisning. 

Vi indviede vores nye gasgrill med grillpølser. 

Klokken 18.15: 

 Mogens Johannsen holdt et meget inspirerende foredrag om Midde og Christian Voigts liv og levned på 
Toftegården i Asserballeskov, som de købte i 1913. Christian blev indkaldt til den kejserlige tyske arme i 
aug.1914 – ”Den store krig” var begyndt. De følgende 5 år formede på afgørende vis resten af deres 
tilværelse. 

Derefter var der kaffe og kage. Randi Petersen og Nina Frost havde sørget for rigeligt med dejlige kager. 

 

Klokken 19.00: Generalforsamling. 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent. 

Bestyrelsen foreslog byrådsmedlem Tom Nielsen som dirigent. Han blev enstemmigt valgt. 

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet – indbydelse udsendt d. 23.09.2021 
pr. e-mail, 3 uger før. 

Samtidig orienterede dirigenten om, dagsordenens pkt. 5 vedr. orientering om ny app til landsbylaug udgik 
pga. oplægsholders sygdom. 

 

2. Bestyrelsens beretning v. formand Henning Wendelboe. 
Der var ingen spørgsmål til beretningen, der blev enstemmigt godkendt. (Beretningen vedlægges referatet 
som bilag). 
 

 

3. Forelæggelse og godkendelse af regnskab v. kasserer Søren Frost. 
Kasserer Søren Frost gennemgik regnskabet, herunder det samlede regnskab for de 2 stendysseprojekter, 
som viser en lille overskridelse på 279,61 kr. Regnskabet blev herefter blev enstemmigt godkendt. 
(Regnskabet vedlægges referatet som bilag). 
 
 
 
 
 



 
 

4 Indkomne forslag. Herunder forslag til vedtægtsændring vedr. § 7 og 11. 
Bestyrelsen redegjorde for et ændringsforslag vedr. § 7 og 11 i vedtægterne. 
 § 7 omhandler hvem der tegner foreningen. Her foreslog bestyrelsen at formuleringen ”formand og et 
bestyrelsesmedlem” ændres til ”formand og kasserer”.  
 
§ 11 omhandler ikrafttræden af vedtægterne. Her foreslog bestyrelsen formuleringen ændret fra 
”vedtaget på den stiftende generalforsamling” til ”vedtaget på generalforsamlingen”. 
Begrundelsen for ændringsforslagene er, at det gør det væsentligt nemmere mht. godkendelse og 
registrering i det pengeinstitut, vi samarbejder med. 
Ændringsforslagene blev enstemmigt godkendt. 
 
Der var ikke indkommet yderligere forslag. 

           

5 Laugets fremtidige arbejde. Her satses på: Arbejde videre med områdets historie på 
hjemmesiden – Badebro – shelter – andet?? 

De store projekter, som landsbylauget har arbejdet med, er ved at være afsluttet. Der har fra flere sider 
været udtrykt ønske om f.eks.  badebro og shelter. Hvis den slags ting skal realiseres, kræver det 
engagement fra beboerne i området. Forsamlingen blev opfordret til aktivt at tænke videre, tale med andre 
og melde sig under fanerne til bestyrelsen. 

 

 

Bo Trygt kampagne - Nabohjælp. V. Randi Petersen og Conny Wendelboe. 

På sidste års generalforsamling orienterede politikommisær Jan Rasmussen og politiassistent Annette Lærke 
om indbrudsforebyggelse og det landsdækkende projekt nabohjælp, som Trygfonden sammen med Det 
Kriminalpræventive Råd, Realdania og Videnscenteret Bolius står bag.  

Hovedformålet med nabohjælp er at holde øje med hinandens huse, og hvad der sker i nabolaget - og at 
dele viden og advare hinanden om indbrud eller mistænkelig adfærd i lokalområdet. Man kan ligeledes 
aftale feriehjælp med betroede naboer. Med en nabohjælps app indgår man i et netværk med alle områdets 
nabohjælpere, hvilket gør det nemt og hurtigt at udveksle informationer. 

 Man kan godt tilmelde sig ordningen og nabohjælpe, selvom man ikke har en smartphone. Man kan f.eks. få 
et nabohjælps klistermærke til sin postkasse og aftale med sine naboer, hvordan man giver og modtager 
information. 

Det er den aktive adfærd i virkeligheden, der virker! 

Randi og Conny vil i den kommende tid lægge materiale om ordningen i alle postkasser i landsbylaugets 
område. Så kan man i fred og ro orientere sig inden man træffer beslutning. Begge har meldt sig som 
nabovenner og er klar med råd og hjælp. 

Jan Rasmussen har givet os aktuelle tal for indbrud i Sønderborg kommune. De første 9 måneder i år 2020 
var der 87 indbrud (hele året 108), i 2021 80 indbrud de første 9 måneder. De fleste indbrud sker mellem kl. 
17 og 24, og tyvene går efter designmøbler, lamper, kontanter og let omsættelig elektronik. 

Her i den mørke tid: Vær opmærksom på hvordan man forlader sit hjem: Ser det ud som om, der er nogen 
hjemme? En god ting er at tænde lyset flere steder. 

 

 

 

 

 



 

 

6 Valg af medlemmer til bestyrelsen, på valg er:  

Søren Frost var på valg og modtog genvalg, han blev 

enstemmigt genvalgt. 

Allan Søllingvrå Hansen modtog ikke genvalg. 

Bestyrelsen forslog i stedet Claus Callesen, Pindesholm 

4, der desværre ikke var til stede, men gerne vil 

overtage pladsen i bestyrelsen. Han blev enstemmigt 

valgt. 

 

Agnete Daabeck var på valg og modtog genvalg, hun 

blev enstemmigt genvalgt 

 
Der er en vakant plads til et bestyrelsesmedlem. 
 

Rosalyn M. Langediik, Svelstrupskovvej 2, var desværre ikke til stede, men har tilbudt at lade sig vælge ind i 
bestyrelsen. Hun blev enstemmigt valgt. 

 

Valg af 1 suppleant (valgperiode 2 år) 

Rene Schmidt, Myrbjergvej 8 blev forslået og modtog valg. Også han blev enstemmigt valgt. 

 

7 Valg af 1 revisor.  
 Nina Frost var på valg og modtog genvalg. Hun blev enstemmigt genvalgt. 

 

 

8 Eventuelt. 

Spørgsmålet om ansvarspådragelse I forbindelse med stendysserne blev rejst. Bestyrelsen vil 
undersøge sagen. 

 
 
Referent: Conny Wendelboe. D. 17.10.2021 
 

 


