
Dagsorden til ordinært bestyrelsesmøde i Kettingskov 
landsbylaug: Mandag d. 12.09.2022 kl. 19.00 hos Dennis. 
 

1.  Godkendelse af dagsorden 
Godkendt af alle 
 

2.  Godkendelse af referat fra mødet d.: 20.06.2022 + opfølgning på dette. 
Godkendt af alle 
 

3. Meddelelser fra formand: 
Besøg af folketingsudvalg vedr. landdistrikter i juni. 
Henning orienterer os om mødet. Det har været givende og spændende. Man finder ud af, at 
kommunen kan gøre noget ved nedbrændte hus/vedligeholdelse af huse, fx i form af dagsbøder. 
 
Orientering fra Landsbyforum. 
Alle landsbylaug skal i den kommende tid være opmærksomme på deres brug af Infoland (app og 
hjemmeside), sådan så Landsbyforum kan finde ud af om der er et ægte behov og hvordan dette 
behov bedst kan dækkes ind.  
 
Henvendelse vedr. ændring af vejsving i Sdr. Kettingskov 
Der er foretaget en ændring af vejsvinget i Sdr. Kettingskov, hvor landsbylauget blev indblandet ifm. 
svingets overskuelighed og sikkerhed især for bløde trafikanter. Sagen er stoppet, da dette ikke 
længere har interesse hos de lokale borgere.  
 
LAG generalforsamling d. 22.08.2022 
Henning har deltaget i generalforsamlingen, som virkede ret ustruktureret. 
 

4.  Økonomi v. kassereren 
Pt. er der 9.618,13kr i kassen. Udgifter i forbindelse med affaldsindsamlingen i april er blevet 
refunderet (790,13kr). 
CVR er blevet opdateret og det kører igen for de næste 3 år.  
 

5. Opfølgning af gamle sager. 
Fortsat drøftelse af nye ideer med kommentarer. Se referat fra sidste møde samt 
medsendte bilag. 
Se bilag.  
 
Redningskranse. Status v. Torben 
Torben har modtaget et OK med papirer (afleveret til Henning) til opsætning af redningskrans ved 
Nr. Kettingskov. Torben, Søren og Dennis finder ud af hvornår de sætter den op. 
Vi afventer stadig svar vedr. krans ved Ertebjerghav. 
Sommerhusområdet har fået den tredje redningskrans, som de selv skal stå for at få godkendt og 
sat op. 
 

6. Nye sager.  



Landsbylaugets hjemmeside. Hvordan får vi hjemmesiden up to date, så den er 
attraktiv og anvendelig som informationskanal? 
Rosalyn deltager på den næstkommende webaften (den 20. september) og melder tilbage hvordan 
det er gået. Hun spørger Ida om hjælp til omstrukturering af hjemmesiden. 
 
Vores tanker og ideer vedr. et evt. tættere samarbejde med bestyrelsen for 
Blommeshytten. 
Vi mangler 4-5 lokale ildsjæle som vil være en del af en mulig ny bestyrelse for hytten. Det kræver 
dog noget at skulle overtage dette og disse opgaver skal bestyrelsen ikke også påtage sig. Det er 
dog et meget fint medborgerhus, som giver enestående muligheder (bestyrelsen har mange ideer 
hvad hytten kunne bruges til).  
Hvis vi skulle overtage blommeshytten, skal vi som landsbylaug-bestyrelse have den bestemmende 
funktion og kontraktlige forpligtelser som bliver skrevet ned i vores vedtægter. Desuden skal der 
sidde repræsentanter fra de faste brugere (bl.a. spejderne) i bestyrelsen. 
Hytten kræver en kærlig hånd: opdatering af stole, borde, senge/madrasser. 
Vi vil invitere til et borgermøde, hvor dette skal drøftes og hvor vi forhåbentlig kan finde et par 
ildsjæle. 
 

7. Evt. 
Når kommunen kommer til at kigge på det kommunale sti-system, skal vi være opmærksomme på 
GPS-plots til Alsstien (både i sommerhusområdet og ved Sdr. Kettingskov). 
Den 3. december bliver der afholdt julefrokost i bestyrelsen. 

 

8. Ny mødedato 
Næste bestyrelsesmøde finder sted den 10. oktober kl. 19:00 hos Torben. 
 
Referent: Rosalyn   


