
Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i Kettingskov 
landsbylaug: Onsdag d. 10.11.2021 kl. 19.00 hos Søren. 
Fraværende uden afbud: Claus og Ida – Afbud: Agnete 

1.  Godkendelse af dagsorden. Dagsorden enstemmigt godkendt uden 
kommentarer  
 
 

2.  Godkendelse af referat fra mødet d.  04.10. og d. 28.10.  + opfølgning på disse. 
Referat enstemmigt godkendt uden kommentarer 

     

3. Meddelelser fra formand: 
Kursus for bestyrelsesmedlemmer 20.11. i Mommark. Tilmelding?? 
Evt. nyt fra Landsbyforum. Tilmeldte deltagere er Rosalyn (ind til frokost) 
og Henning 
Henning og Kresten (formand for hyttebestyrelsen) Kresten har lovet at 
varsle lauget i god tid, hvis det kunne blive aktuelt med en overtagelse af 
spejderhytten. Muligvis inden for de næste 2 år.  
26. marts 2022 er der ”arbejdsdag” i spejderhytten, hvor der skal løses 
nogle praktiske opgaver. Da lauget kun betaler el, når vi låner hytten, så 
har vi forpligtet os til at hjælpe til den ene gang i året. Det er fra kl. 9.00 til 
13.00, hvor der afsluttes med grillpølser. Sæt gerne allerede nu X i 
kalenderen. 
 
 

4. Økonomi v. kassereren Nu hvor vi stort set er færdige med vore 
projekter er der et overskud på 5622,00 kr. Til foråret kommer der så 
7500,00 kr. som er det årlige tilskud fra kommunen. Så alt i alt ser det 
meget fornuftigt ud. Ingen bemærkninger fra Søren eller resten af 
bestyrelsen.  
 
 

5. Opfølgning af gamle sager. 
Påskeliljeløg. Status på levering. Henning har lige modtaget 14 kasser løg, 
som snarest bliver uddelt til forskellige tovholdere i Sønder Kettingskov, så 
sidste etape kan afsluttes.  



 

6. Forretningsorden: Evt. ændringer? Godkendelse. Der er sket små 
ændringer, som kan ses i bilaget. Der er yderligere oprettet et 
forretningsudvalg, som er formanden, næstformanden og kasseren.  

 

7. Nye sager. 
 
Ideudveksling for kommende opgaver og aktiviteter for landsbylauget. Vi 
forventer at afholde et borgermøde i løbet af marts måned, så vi kan få 
”brainstormet” vedr. nye initiativer/tiltag i landsbylauget. Nærmere info 
diskuteres ved næste møde. 
 

8 Evt. Der blev besluttet at arrangere en ”Året der gik” / julefrokost for 
landsbylaugets bestyrelse inkl. påhæng. Det kunne blive en årlig 
begivenhed, som tak for den gode indsats i bestyrelsen. Et forslag er den 
10. december hos Nina og Søren. Da vi maks. bliver syv par, så vil lauget 
give drikkelse, brød og smør. Nina og Søren vil så uddelegere opgaver til 
de resterende mht. tilbehør (sild, frikadeller mm.) Håber det kunne have 
bestyrelsens interesse, og der kommer en særskilt mail vedr. dette.  

 

8. Ny mødedato 31. januar kl. 19.00 hos Torben (Sdr. Kettingskov 27) 

 


