
Ordinært bestyrelsesmøde i Kettingskov landsbylaug: 

Mandag d. 31.01.2022 kl. 19.00 hos Torben. 

Tilstede: Ida, Henning, Rosalyn, Claus, Torben og Søren 

Fraværende: Agnete  
 

1.  Godkendelse af dagsorden 

• Dagsordenen er godkendt 
 

2.  Godkendelse af referat fra mødet d.: 10.11.2021    + opfølgning på dette. 

Herunder godkendelse og underskrift af vores Forretningsorden. 

• Referatet er godkendt 

• Forretningsordenen er underskrevet 

• Bestyrelsen har afholdt en vellykket julefrokost og der er stemning for at det 

bliver en fast tradition. 

 
 

 

3. Meddelelser fra formand: 
Ansøgning til kommunen om tilskud til vedligehold af stendysser. 

• Henning har udarbejdet en ansøgning. Ansøgningen søger blandt andet tilskud 

til brændstof, værnemidler, tilbehør til maskineri og ny buskrydder. Beløb: 

4.861 kr.  

Orientering fra landsbyforum – tidsplan for filmene og andet.  

• Man regner med at være færdige med filmen sidst i marts ’22.  

• Det overvejes at lave en premiereaften i Sønderborg Kino, med indbudte 

gæster, muligvis først i april.  

Folkemøde Bornholm 2022. 

• Kan nogen deltage? Det foregår d. 16. – 19. juni. Foreløbigt ingen tilmeldte.  

Orientering om landsbyforums møde med Teknik- og Miljø d. 29.11.2021 

• Sag om fartbegrænsning på Nørre Kettingskov i nærheden af 

sommerhusområdet. Efter henvendelse fra Henning har kommunen lovet at 

kigge på mulighederne.  

Affaldsindsamling 2022 – midler fra Sonfor? 

• Sonfor er ikke uvillige i at sponsorere udgifter i forbindelse med 

affaldsindsamlingen, men vil gerne have en dialog med landsbylaugene. Den 

nationale affaldsindsamling løber i år fra d. 28. marts til d. 3. april. Torben 

foreslår d.2. april.  

Andet 



• Henning har fundet ud af at kommunen har en pulje der er afsat til etablering 

af badebroer. 2022 er brugt, men det vil være oplagt at søge midler til næste 

år. 

• Landsbyforum mangler bestyrelsesmedlemmer og der kigges på at ændre 

vedtægterne så antallet af bestyrelsesmedlemmer skal sættes op med 2 og at 

bestyrelsen konstituerer sig selv.  

 

 

 

• Ifølge ugeavisen er Nørre Kettingskov 17 ved at blive solgt og det rejser nye 

spørgsmål vedrørende det forfaldne hus og de sommerhuse der er afsat 

grunde til.  

• Torben og Henning tager initiativ til at indkalde til møde angående 

Bæredygtighed og Landdistriktsudvalget, hvor landsbylaugene gerne skal være 

enige om en repræsentant, samt suppleant. Frist er d. 28. februar.  

 

 

4.  Økonomi v. kassereren 
Bankskift, aftale fra Sydbank til Arbejdernes Landsbank 

• Bankskiftet er gået igennem og penge er overført, modregnet gebyrer. Pt. 

6032,- på kontoen. Det er ikke iberegnet det årlige beløb fra kommunen.  
 

 

5. Opfølgning af gamle sager. 
Status på påskeliljeløg 

• Vi er nu færdige med at få plantet løg i hele Kettingskov, takket være nogle 

ihærdige kettingskovbeboere.  

• Redningskranse skal gerne op i denne sæson. Torben kigger på det og prikker 

folk på skulderen i forhold til hjælp til projektet. Claus hjælper til.  

• Søren tilbyder at hvis vi får en hjertestarter, kan den hænge på deres bygning. 

Udgifterne vil være 16.000 til etablering + 1000 kr i vedligehold pr år. 

Landsbylauget har ikke truffet beslutning om vi skal gå videre med projektet.  

 

6. Nye sager.  
Planlægning af et møde – borgermøde og/ eller generalforsamling – hvor 

hovedtemaet er ”brainstorm” til initiativer og tiltag i landsbylauget. 

Hvem laver hvad? 

• Det foreslås at generalforsamling/borgermøde lægges i maj måned, for ikke at 

ligge oveni affaldsindsamling. 

• Rosalyn kigger på muligheder for workshop/brainstorm eller lignende.  



• D. 20. maj er på bordet som dato.  

• Begivenheden varsles i nyhedsbrev, sammen med affaldsindsamling.  

 

 

 

 

 

 

 

7. Evt. 

• Udgravning af grøfter ved spejderhytten må ikke forhindre adgang til 

spejderhytten. Der er brugsret af de stier og adgangsveje der forefindes i 

området, og disse skal bevares. Det kunne med fordel meddeles initiativtager.  

• Et årligt tilbagevendende arrangement kunne være nytårskur? 

• Shelters i Blommeskobbel – er det noget vi skal arbejde videre med? Claus vil 

gerne være med til det, hvis det bliver til noget. Ideen skal gerne med på 

generalforsamlingen. 

• Sensommerfest/musik – idé skal gerne med på generalforsamlingen. Gerne i 

august. Vi arbejder videre med ideen.  

 

8. Ny mødedato 

• Mandag d. 14. marts kl. 19 hos Claus Pindesholm 4. 

 

 

 


