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Formandens beretning: 

Det er glædeligt, at vi nu har fået Covid-19 så meget på afstand, at vi kan 
afholde generalforsamlingen, så den følger vores vedtægter til afholdelse 
senest 01.07. Sidste år blev det jo først d. 15.10., så det er ikke så lang tid siden 
vores sidste generalforsamling. 

Vedr. generalforsamlingen i dag har bestyrelsen lagt op til, at hovedemnet er 
en status på, hvad lauget har opnået i løbet af de 3½ år, vi har eksisteret – og 
ikke mindst på at kigge frem, og drøfte med hinanden, hvordan gør vi vores 
område fortsat attraktivt at bo i, og hvad skal der til fremover for at det også 
kan være attraktivt at flytte hertil eller blot færdes her som beboer eller som 
besøgende. Alt dette kommer vi tilbage til i dagens punkt 9, hvor Rosalyn 
Langedijk vil lede slagets gang og få os alle til at deltage aktivt og byde ind med 
ideer. 

Jeg vil nu give en kort gennemgang af, hvad der er sket i lauget siden sidste 
generalforsamling d. 15.10.2021. 

Bestyrelsen konstituerede sig med Henning Wendelboe som formand, Torben 
Petersen som næstformand og medlem af Blommeshyttens bestyrelse, Søren 
Frost som kasserer, Ida Lildholdt som webmaster, Agnete Daabeck som 
sekretær, Rosalyn Langedijk og Claus Callesen som bestyrelsesmedlemmer. 

Vedr. filmen, som vi har lavet i samarbejde med Fynshav bylaug, var der en 
fornem premiere d. 28. marts i Kinorama i Sønderborg for alle landsbylaugs 
bestyrelser samt de, der havde medvirket og andre inviterede gæster – i alt 
140 personer. Vi så alle 17 små film fra hele Sønderborg kommune, og vi blev 
bestyrket i, at vi bor i et af de flotteste områder i kommunen. Filmene er 
produceret af Thrane Medier v. Jeppe Søe, og et budget på 440.000 kr., 
bevilliget med halvdelen fra Sønderborg kommune – halvdelen fra LAG-midler 
Sønderborg-Aabenraa (EU-midler). 

Vi har fra bestyrelsens side i løbet af perioden haft en del kontakter 
Blommeshyttens bestyrelse og landsbylauget i mellem. Emnet har specielt gået 
på, om det er en ide med et tættere samarbejde imellem os, da det er vores 
indtryk, at en del af hyttebestyrelsen er ved at køre træt og ønsker fornyelse. 
Hvis landsbylauget er interesseret i et tættere samarbejde åbner det for mange 
nye muligheder for aktiviteter – men samtidig også forpligtelser og arbejde. Vi 
er også blevet bedt om at være behjælpelig med en væsentlig mere tydelig 



skiltning til hytten. Dette arbejder vi med sammen med kommunen – og 
skiltning er ikke en helt enkel ting, da overordnede myndigheder også vil 
indover, f.eks. størrelse og piktogram!  

Vi fik i efteråret bevilliget 6.000 kr. til 3. fase påskeliljeløg – 14 kasser, ca. 5.000 
løg, som hovedsageligt er plantet af beboerne i Sdr. Kettingskov. Det er virkelig 
en fryd for øjet i 1½ måned i det tidlige forår at følge blomstringen langs alle 
vore veje og stier. 

Flere beboere i Nr. Kettingskov har henvendt sig vedr. fartbegrænsning med 
henvisning til Kommuneplan 2005 – 2017, hvori det nævnes, at der skal 
opsættes hastighedsbegrænsning i hele Nr. Kettingskov i forbindelse med det 
nye sommerhusområde. Dette har man ”glemt” fra kommunens side, men 
problemet er yderligere blevet aktualiseret med ejerskifte for området og nyt 
byggeri af foreløbig 8 nye sommerhuse. Jeg har taget problemet op gennem 
Landsbyforums bestyrelse, hvor jeg har sæde, og hvor vi 2 gange om året har 
møde med ledelsen i Teknik og Miljø. Det er lykkedes at få en positiv holdning 
fra kommunens side. Nu mangler vi kun politiet, der er besluttende 
myndighed. 

 

Nr. Kettingskov 17, der i årevis har stået ubeboet, er der nu kommet en 
afklaring. En tysk familie fra Hamborg har købt ejendommen og har planer om 
at bygge og bo der. Det er glædeligt, at området nu på sigt kan blive ryddet og 
erstattet af nybyggeri. 

På sidste generalforsamling fik vi vedtaget ændringsforslag i vores vedtægter 
med det formål lettere at kunne skifte bank. Dette er nu en realitet, og vi har 
skiftet fra Sydbank til Arbejdernes Landsbank, og forventer en besparelse på 
ca. 1.000 kr./ år. 

I forbindelse med kommunalvalget i november 2021 har LNF udvalget skiftet 
navn til Bæredygtigheds og landdistriktsudvalg med Tom Nielsen som formand. 
Udvalget har 1 million Kr. på årsbasis, som de kan tilgodese ansøgninger fra 
diverse landsbylaug med. Ud over de 5 politikere i udvalget skal der vælges én 
repræsentant fra hver af de 7 gamle kommuner. Jeg er blevet valgt for de 6 
landsbylaug i gammel Augustenborg kommune. 

Lørdag d. 9. april afholdt vi den årlige affaldsindsamling – igen i år yderst 
vellykket med 30 deltagere i godt vejr. Det mest mærkværdige fund var 2 
bæreposer fyldt med i alt ca. 15 tomme vodkaflasker + diverse tomme 



cigaretpakker. Men alt i alt er det positivt, at der ikke ligger så meget affald 
rundt omkring – tendensen er nedadgående.  

I januar søgte landsbylauget om et tilskud på 5.000 kr. i den grønne pulje, hvor 
kommunen har afsat 100.000 kr. på årsbasis til vedligehold af offentligt 
tilgængelige grønne områder i kommunen. Og vi var heldige at få det ansøgte 
tilskud til glæde for de 3 frivillige, der har påtaget sig at vedligeholde de 3 
stendysser. De bruger i stor udstrækning brændstof og egne maskiner, der med 
tiden har brug for en kærlig hånd mm. i samme forbindelse en stor tak for det 
fornemme arbejde, som Flemming, Franc og Uwe yder. Områderne ser altid 
yderst velplejede ud. 

Vi har fået henvendelse fra 3 husstande i Ertebjerghav, der grænser op til 
landsbylaugets område, da de i stor udstrækning føler sig som en del af Sdr. 
Kettingskov. Dette har bestyrelsen sagt ok for, og i den forbindelse vil jeg gerne 
byde dem velkommen.  

Til slut 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 bestyrelsens vegne. 

Henning Wendelboe 

Maj 2022.  
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