
Kettingskov Landsbylaug referat 
Generalforsamling 12. maj 2022 kl.17 

 

1. Valg af dirigent.  

Tom Nielsen har måtte melde afbud på grund af en brækket fod. Gerner Petersen er blevet 

bedt om at tage posten og har accepteret.  

 

2. Filmpremiere 

Filmen fra Kettingskov – Fynshav vises og deltagerne syntes godt om resultatet. Filmen 

bliver lagt ind på landsbylaugets hjemmeside – og er dermed frit tilgængelig f.eks. som 

reklame for området.  

 

3. Bestyrelsens beretning v. formand Henning Wendelboe. Se Bilag 1. 

 

4. Laugets hjemmeside v. Ida Lildholdt Jacobsen 

En kort opsummering og forklaring af hvorfor hjemmesiden i nogen tid har været en smule 

rodet. Der arbejdes på at gøre hjemmesiden bedre. App’en Nabogo og landsbylaugets app 

nævnes som gode apps der med fordel kan downloades.  

 

5. Bo-trygt, nabohjælp ved Randi Petersen og Conny Wendelboe. Nabohjælpen har en 

politikontakt ved Sønderborg politi, som oplyser, at der har været nedgang i antallet af 

indbrud i hele Sønderborg kommune, og det er jo godt. Der har været 66 anmeldelser af 

indbrud i beboelser i 1. kvartal i år og 16 anmeldelser i april måned. Ingen af dem her på 

Østkysten. 

Hvis man har brug for råd angående sikring af boligen, så er der hjælp at hente på 

hjemmesiden: Botrygt.dk. Her kan du læse mere, og du kan tilmelde dig et nyhedsbrev. 

Man kan også kontakte os nabovenner – Randi og Conny.  

Derudover kan man tilmelde sig som nabohjælper ved at downloade nabohjælps app’en: 

Nabohjælp. Der er ca. 25 aktive nabohjælpere i vores område. Fordelen ved at mange er 

nabohjælpere er, at man hurtigt kan informere hinanden, hvis der f.eks. har været indbrud 

eller mistænkelig færden i området.  

Der blev vist en film om emnet, hvor en tidligere tyv viste og fortalte. Et par gode 

tommelfingerregler er: Klip hækken, brug nabohjælp, overvej at få en alarm og informer 

dine naboer hvis du ser noget mistænksomt. Og så er det vigtigt at bruge sin sunde fornuft, 

hvis man køber f.eks. brugte designmøbler. Få en kvittering og brug NemID ved køb over 

steder som DBA, for at sikre mod hælervarer.  

 

6. Forelæggelse og godkendelse af regnskab v. kasserer Søren Frost 

Samlede indtægter: 40.2047, - kr. og samlede udgifter: 41493,33 – dermed et lille minus, 

men det inddækkes af egenkapitalen. Se Bilag 2. 

Regnskabet godkendes. 

 

7. Behandling af indkomne forslag. Der er ingen forslag.  

 

 



8. Valg 

Medlemmer til bestyrelsen: 

På valg er: 

Henning Wendelboe – modtager genvalg og blev genvalgt. 

Torben Petersen – modtager genvalg og blev genvalgt 

Ida Lildholdt Jacobsen – modtager ikke genvalg 

- Dennis Bruun blev foreslået og valgt enstemmigt.  

 

Valg af 1 revisor: 

På valg er: Hans Jørgen Clausen, som grundet sygdom ikke modtager genvalg. 

- Christen Henriksen blev foreslået og valgt enstemmigt.  

 

9. Idé-udvikling til laugets fremtidige arbejde v. bestyrelsesmedlem Rosalyn 

Rosalyn opsummerer de projekter, som vi har opnået i løbet af de sidste 3,5 år (se bilag 3). 

Folk opfordres til at sætte sig i 2 grupper pr. bord og brainstorme over de ideer man ønsker 

landsbylauget skal arbejde videre med det næste stykke tid. Der udleveres papir og blyant. 

Der kommes med gode ideer fra alle borde, blandt andet: 

- QR-koder til både Android og IPhone ved infotavlerne og andre steder i området (det 

vises, at dette allerede findes flere steder) 

- Bedre mobilsignal (dette er et stort ønske hos deltagerne, som fortæller om deres 

erfaringer) 

- Bedre adgang til stranden fra Sønder Kettingskov 

- Stop for flexbolig salg 

- Cykelsti (dette arbejdes der på hos kommunen i år)  

- ”Tour de Kettingskov”: fælles gåture (forskellige muligheder diskuteres her, bl.a. med 

pitstops undervejs) 

- Fredagsbar 1 gang om måneden (dette er et stort ønske hos deltagerne og flere 

muligheder diskuteres) 

- Dårligt udsyn fra busstoppestedet ved Svelstrupskov Vej 

- Hjertestarter  

- Udsigtsbænke/fordybelsesbænke  

- Skilte med ”Legende børn” og/eller fartbegrænsning ved Nørre Kettingskov, Sønder 

Kettingskov og Myrbjergvej 

- Helårs badebro 

- Legeplads  

- Årlig ”børnefest” til børn og børnebørn (her mødes børnene til leg og hygge) 

- Shelter og/eller bålhytte 

- Bi/sommerfuglevenligt område  

- Bedre skiltning for Alssti ved Hulvej i Ertebjerghav 

Alle ideer samles på ét ark og sendes rundt. Deltagerne bedes sætte et kryds ved de ideer 

som de ønsker skal blive realiseret hurtigst muligt. Se bilag 4 for disse ”prioriteringskryds”. 

10. Evt. 

Formanden takkede: 

Ida for hendes store arbejde især med hjemmesiden, for hendes kreative evner og altid 

gode humør. 

Derudover også Randi og Nina, der hermed fik titel af hofbagere for deres altid lækkert 

bagværk. 

Der blev også uddelt en tak til vores bestyrelsesmedlem Rosalyn, der har lagt et kæmpe 

arbejde i at forberede dagens pkt. 9. 



Til slut en stor tak til Gerner, som stort set uden varsel trådte til og ledede os godt igennem 

dagsordenens program. 

 

Referent: Ida Lildholdt 

 

Efter generalforsamlingen konstituerede den nye bestyrelse sig: 

1. Fordeling af poster 

a. Formand: Henning Wendelboe 

b. Næstformand: Torben Petersen 

c. Kasserer: Søren Frost 

d. Sekretær: Agnete Daabeck 

e. Web: Rosalyn Langedijk 

f. Bestyrelsesmedlem: Dennis Bruun 

g. Bestyrelsesmedlem: Claus Callesen 

Næste bestyrelsesmøde: 10 juni hos Søren kl. 19.00 

Referent Ida Lildholdt. 


