
Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i Kettingskov 
landsbylaug: Mandag d. 14. marts hos Henning. 
 
Aftens deltager: 
Søren Frost 
Henning Wendelboe 
Torben Pedersen 
Agnete Daabeck 
Rosalyn Langedijk 
 
Aftens fraværende: 
Afbud fra: Ida L. Jacobsen og Claus Callesen. 

 

    1.  Godkendelse af dagsorden 
Godkendt af alle. 
 

2.  Godkendelse af referat fra mødet d.: 31.01.2022    + 
opfølgning på dette. 
Godkendt af alle.  
 

3. Meddelelser fra formand: 

- Henning har haft en samtale med Claus Callesen, som har                
ønsket pause fra bestyrelsen grundet private forhold, hvilket 
vi selvfølgelig respekterer. 

 

- Orientering fra Landsbyforum: 

- Årsmøde/ landsbytopmøde/ generalforsamling mandag d. 
16. maj kl. 17.00. Her vil bl.a. blive fremlagt er forslag til 
vedtægtsændring.  
Bestyrelsen for landsbyforum vil komme med forslag om at 
udvide bestyrelsen fra 3 til 5 personer.  
- Filmpremiere 28. marts kl. 18 – 21 i Kinorama Sønderborg. 
Her vil landsbyforum præsentere de 16 film, der er lavet i de 
respektive landsbylaug – rulle den røde løber ud og servere 
bobler og kransekage! 



Hvem deltager?: Torben, Randi, Søren, Rosalyn, Agnete, 
Henning og Conny.  

- Udvalget for bæredygtighed og landdistrikter (politisk udvalg):  

Her er Henning valgt som medlem for de 6 landsbylaug i 
gammel Augustenborg kommune.  

- Torben: Orientering fra spejderhyttens bestyrelsesmøde.  
 De vil gerne have et møde med landsbylaugets bestyrelse 
vedr. den fremtidige drift. Landsbylaugets bestyrelse skal 
forinden på et møde drøfte, hvad vi ønsker, og hvad vi har 
at byde ind med.  

- Der er planlagt arbejdsdag i spejderhytten den 26.3. kl. 
9.00. til ca. 13.00. Bestyrelsen deltager med 4 personer. 

 

4.  Økonomi v. kassereren: 
-7.500 kr. har vi fået fra Sønderborg kommune. Pt. har vi 
12.979 kr. på kontoen. Alt er afsluttet hos Sydbank. Vi er nu 
overgået til Arbejdernes landsbank. Forventet besparelse på 
årsbasis på gebyrer ca. 1.000 kr.  
- Rosalyn køber papir, kuglepenne osv. til forberedelse af 
generalforsamlingen. 
 

5. Opfølgning af gamle sager: 
- Redningskranse. Status v. Torben. - Der er fundet frem til 
hvor redningskransene skal placeres. Torben gør 
papirarbejdet færdigt og sender ind.  

- Affaldsindsamling v. Torben - Affaldsindsamling er d. 9. april 
kl. 10-13. Hytten er booket hertil. Torben laver invitation og 
sender ud til borgere og kommunen.  

 

     6.  Nye sager.  
A: Planlægning af generalforsamling: 
- Dato for generalforsamling er torsdag d. 12. maj. 
- Der vil blive serveret pølser, koteletter, flute, 



kartoffelsalat/flødekartofler. Kaffe og kage bagefter. Gratis øl, 
vin og vand.  

- Bo,Torben griller. Agnete spørger om Bo vil grille.  

 
 Workshop/ brainstorm v. Rosalyn: 
- Nævn til generalforsamling de tanker og ideer folk har haft, 
som er lykkedes for bestyrelsen at få igennem og op at stå.  
- Nye tanker/Ideer til generalforsamling? Få folk til at skrive 
deres ideer ned. Sæt sig i grupper, og find ud af hvem der 
brænder for hvad. Samtidig med at man i de enkelte grupper 
præsenterer sig og fortæller hvor man bor.  
- Vis vores nye film. 

- B: Landsbylaugets hjemmeside – overskuelighed og 
vedligehold: 
- Rosalyn og Ida snakker sammen, og i fællesskab arbejder 
videre med at få vores hjemmeside gjort flot og overskuelig.    - 
- Nytilflytterbrev? velkomstbrev?. Hvor meget skal vi have 
med? Noget skal stå på vores hjemmeside, andet i et 
personligt velkomstbrev. Vi tager det op til næste møde.  

         

    7. Evt: 
- Muligt at søge ved Sønderjysk forsikring. De har pulje på 
250.000. Vi tager den op til næste møde.  
- Husk at aflevere 35 kr. til Henning 
 
8. Ny mødedato: 
Mandag d. 11. april kl. 19.00 hos Rosalyn  

Ref. Agnete. 


