
Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i Kettingskov landsbylaug: 
mandag den 11. april 2022 kl.19.00 hos Rosalyn. 
 
Aftens deltager: 
Søren Frost 
Henning Wendelboe 
Torben Pedersen 
Ida L. Jacobsen 
Agnete Daabeck 
Rosalyn Langedijk 

 
1. Godkendelse af dagsorden 
- Godkendt af alle 
2. Godkendelse af referat fra mødet d. 14. marts 2022 + opfølgning på 
dette. 
- Godkendt af alle 
 
3. Meddelelser fra formand: 
Filmpremieren d. 28.03. Afrapportering v. deltagere: 
- Henning har fået meget positiv respons fra vores film om 
Kettingskov/Fynshav.  
Årsmøde i Landsbyforum 16. maj kl. 17. Hvem ønsker at deltage? 
- Henning vil sende invitation ud når den kommer, og vi tager herefter 
stilling til hvem der vil med til mødet. 
Skiltning til Blommeshytten: 
- Chresten fra hyttebestyrelsen ønsker hjælp til skiltning. Henning skal 
holde møde med kommunen omkring skiltning til Blommeshytten. Der 
ønskes skiltning til Blommeshytten ved Østkystvejen, og ved den tyske 
familie (Blommeskobbel 3) på bakken. Evt. et ekstra skilt ved skiltet  
’P-Blommeskobbel’. 
 
- Henning har søgt tilskud til de 3frivillige som holder stendysserne ved 
lige. De bruger deres egne maskiner, som med tiden har brug for en kærlig 
hånd. Her er der blevet bevilliget 5000 kr. fra kommunen til indkøb af det 
ønskede materiel. Henning aftaler det videre med de 3 personer. 
 
4. Økonomi v. kassereren: 
- Søren skal have regnskabet godkendt. Pga. Hans Jørgen Clausens 
sygdom, har Søren rettet henvendelse til Christen Henriksen, og han vil stå 
for revisionen for denne gang.  
 Der skal vælges en ny revisor ved generalforsamlingen, så regnskabet kan 
godkendes.  



 
Her vil Agnete spørge sin nabo Lotte om det var noget hun kunne tænke 
sig at være en del af. 
- Søren skal have oprettet ‘MIT ID’ til erhverv for at få adgang til vores 
bank. 
 
5. Opfølgning af gamle sager: 
Redningskranse. Status v. Torben: 
Torben har ikke hørt noget nyt endnu. Papirerne er udfyldt og sendt afsted. 
Vi afventer. 
Affaldsindsamlingen 9. april. Forløb: 
Mange var mødt op – ca. 30 personer, og der blev samlet en del affald.  
Rigtig hyggelige timer sammen. Alle hyggede sig. Torben snakkede med 
nye tilflyttere som var meget positive.  
 
6. Nye sager: 
Landsbylaugets hjemmeside. Status v. Ida og Rosalyn: 
Ny IT-hjælp? Lige pt har vi Ballum IT, men hvad gør de godt? Hvad 
bruger vi dem egentlig til? Skal vi have fundet nogle andre, vi kan 
kontakte hvis vi mangler hjælp til opsætning af hjemmesiden? 
 
Planlægning af generalforsamling: 
- Rosalyn vedr. workshop: Der skal fortælles at økonomien ikke skal 
stoppe nye ideer. Lige meget hvor tosset ideen kunne være, bare det er den 
rigtige ide og giver god mening.  
Kom med eksempler på hvad andre landsbylaug har opnået.  
Evt. Idekatalog v. Henning - referater fra Bæredygtighedsudvalg – mulige 
fonde og puljer. 
 
Hvem gør hvad til generalforsamling – indkøb, bagning mm: 
Menu: Ringrider, koteletter, kartoffelsalat, flute, kage og kaffe  
- Nina og Randi bager.  
- Torben vil handle kartoffelsalat og flute.  
- Agnete vil spørge sit gamle arbejde om koteletter (evt. marinerede, men 
ikke spicy) og ringrider (50 koteletter, 75 pølser).  
- Henning indkøber drikkevarer – øl, vand og vin + andre fornødenheder.  
Henning har fået ok. fra Tom Nielsen vedr. dirigentjobbet. 
Dagsordenen skal udsendes senest d. 21.04. Henning laver forslag – 
herunder også til beretning, der udsendes til bestyrelsen for kommentarer. 
Vi mødes ca. en time før generalforsamling starter 
 
 
 
 



 
- ‘Bo trygt’ – nabohjælp. Randi og Conny har ønsket det med som et 

punkt på dagsordenen, hvor de vil gøre status og fortælle lidt om emnet. 
Max 5 – 10 minutter. 

- Ida fortæller kort om hjemmesiden 
- Filmforevisning v. Torben 
 
Hvem er på valg: Bestyrelsen: 
- Henning. – modtager genvalg 
- Torben. – modtager genvalg 
- Ida. – modtager ikke genvalg 
- Revisor Hans Jørgen Clausen 

 
Ida meddelte, at hun ønsker at træde ud af bestyrelsen. Hun har for meget 
at se til, og må derfor vælge fra. Hun vil gerne fortsætte omkring 
hjemmesiden og holde styr på det, indtil vi finder en ny.  
Rosalyn er meget imødekommende overfor at overtage Idas plads 
 
7. Evt: 
- Rosalyn nævnte, om vi overhovedet har brug for ’’app til landsbylauget’’   
 
- Torben har snakket med nogle få beboere i Sdr. Kettingskov, der ønsker 
at være med i Kettingskov landsbylaug. De deltager i mange af de ting, der 
bliver afholdt i Sdr. Kettingskov, og ønsker at være en del af 
landsbylauget. Ved en officiel henvendelse tager vi stilling til dette på et 
kommende bestyrelsesmøde. 
Dette vil indebære en lille udvidelse af vores område. Dog skal vi være 
opmærksomme på ikke at blive større, end at der er plads til os alle når vi 
holder begivenheder osv.  
 
8. Ny mødedato: 
Bestyrelsesmøde fredag d. 10. juni kl. 19.00 hos Søren 
 
Ref. Agnete. 
 
 
 


