
 

 

Dagsorden til ordinært bestyrelsesmøde i Kettingskov 
landsbylaug: mandag d. 20. juni kl. 17.00 2022 hos 
Søren. 
Deltagere: Henning, Torben, Søren, Dennis & Rosalyn  

1.  Godkendelse af dagsorden 
Godkendt af alle 
 

2.  Godkendelse af referat fra mødet d.: 11. 04.2022 + opfølgning på dette. 
Godkendt af alle 
 

3. Godkendelse af referat fra generalforsamling d. 12.05.2022  
Godkendt af alle 
Desuden blev referatet med det konstituerende møde (afholdt den 12.05.2022 efter 
generalforsamlingen) også godkendt af alle 

 
 

4. Meddelelser fra formand: 
Trist nyt 
Formanden har modtaget besked fra Claus Callesen, at han af personlige grunde ikke ser sig 
i stand til at fortsætte som medlem af bestyrelsen. Det er med stor beklagelse, at vi i 
bestyrelsen hermed må tage hans beslutning til efterretning.  
Konsekvens: Formanden foreslår, at Claus Callesen stopper i bestyrelsen pr. dags dato, og at 
vi i den forbindelse indkalder suppleant Rene Schmidt (Myrbjergvej 8). Han vil indgå som 
ordinært medlem af bestyrelsen og vil fortsætte i Claus Callesens valgperiode – og er 
dermed på valg til den kommende generalforsamling.  
 
Nyt fra Landsbyforum: Udvidelse af bestyrelse. 
Ønsket om udvidelse af bestyrelsen er blevet vedtaget og bestyrelsen er blevet udvidet fra 3 
til 5 medlemmer. 
  
Deltagelse i møde vedr. kommuneplan d. 22.06. kl. 16.30. Se e-mail fra d. 
25.05. Tilmelding senest d. 20.06. til Carl Erik Maae. 
Henning nævner, at vi i dette forum har mulighed for at pointere vigtigheden af cykelstien. 
Vi er alle enige om, at det er landsbylaugets opgave at håndhæve så store projekter i 
lokalområdet og fortælle kommunen, at prioriteringen skal fastholdes.  
Det er kun Henning som deltager i dette møde. 
 
Landsbylaugets forretningsorden til godkendelse. 



Underskrevet af alle deltagere  
 
Familie i fritidshus i Ertebjerghav nr. 12, der gerne vil være med i lauget? 
Hvis man ikke er fastboende, kan man ikke være en del af landsbylauget. Dette står også i 
vores vedtægter: ”§4 Medlemmer: Alle fastboende med postadresse i lokalområdet, f.eks. 
borgere, foreninger, virksomheder. Øvrige med interesse i lokalområdet kan kun optages, 
såfremt bestyrelsen giver accept hertil.” 
 

          5. Økonomi v. kassereren 

Pt. er der 8.828kr i kassen. Generalforsamlingen har kostet omkring 3.000kr. 
 
 

6. Opfølgning af gamle sager. 
Redningskranse. Status v. Torben 
Langt om længe er der kommet en besked fra Kystdirektoratet (efter Torben har rykket for 
status 2 gange). Den ansatte, som stod for redningskranse, arbejder ikke længere hos 
Kystdirektoratet og ansøgningerne er ikke blevet sendt videre i systemet.  
Status: vores sag har fået et sagsnummer og er dermed under officiel behandling. Der kan 
dog forekomme længere ventetid end normalt, da de har modtaget omkring 1.700 
henvendelser. 
 
7. Nye sager.  
Drøftelse af diverse fremkomne forslag på generalforsamlingen samt 
prioritering af disse. 
Vi har gennemgået alle punkter og vil lave et nyhedsbrev hvor vi gennemgår alle punkter, 
bl.a. hvordan vi vil arbejde videre med hvilke ideer og hvorfor vi fravælger andre ideer.  
Vi ønsker, at medlemmerne af landsbylauget melder tilbage som tovholdere på visse 
projekter og kommer med uddybende kommentarer eller spørgsmål til vores 
udviklingsplan. 
Se bilag for uddybende kommentarer 
 
Landsbylaugets hjemmeside. Hvordan får vi hjemmesiden up to date, så 
den er attraktiv og anvendelig som informationskanal? 
 
Vejskiltene til Blommeshytten. 
Vi overtager dette projekt med to 2m-lange vejvisere ned til Blommeshytten. Vi vil søge 
midler hos kommunen for disse to skilte og opsætning heraf (mindst 7.000kr inkl. moms).  
Det ene skilt vil være oppe ved Østkystvejen og det andet skilt vil være nede ved 
Blommeskobbel 3. 
 
8. Evt. 



Angående revision vil Søren spørge Agnetes nabo, Lotte (Myrbjergvej), om hun vil være 
behjælpelig med dette.  
 

9. Ny mødedato 
Næste bestyrelsesmøde finder sted den 12. september kl. 19:00 hos Dennis 
(Myrbjergvej 4) 

 


