
Referat  
 

Dagsorden til ordinært bestyrelsesmøde i Kettingskov 
landsbylaug: Mandag d. 10. oktober kl. 19.00 hos 
Torben. 
Afbud: Agnete og Rene’ 

 

1.  Godkendelse af dagsorden 
• Godkendt  

 
2.  Godkendelse af referat fra mødet d.: 12.09. + opfølgning på dette. 

• Godkendt  
 

3. Meddelelser fra formand: 
• ”hårnålesvinget” i bunden af Sdr. Kettingskov, er igen blevet 

stoppet, da kommunen har glemt at informere Kystdirektoratet, og 
projektet er stoppet på ubestemt tid.  

• Der ønskes deltagelse fra bestyrelsen til fællesmøde, vedr. bidrag til 
Cop27. den 13. oktober.  

4.  Økonomi v. kassereren 
• Ingen kommentarer, da der ikke er sket nogen kontoaktivitet siden 

sidst. 
 

5. Opfølgning af gamle sager. 
Fortsat drøftelse af nye ideer med kommentarer. Se medsendte 
opdaterede bilag. 

• Vi drøfter stadig en hjertestarter, og kan stadig ikke få indsigt i, 
hvor mange hjerteløbere der er i vort område. For at få vore 
egne løbere, kunne vi evt. starte med at udbyde et 
førstehjælpskursus til beboerne, og det kunne måske medføre 
interesse til hjerteløberprojektet. 

• Til foråret vil Søren og Torben påbegynde opstilling af 
redningskrans i Nr. Kettingskov. 

• Punkterne 6. 9. 13. 15. 16. mangler stadig det sidste. 
 



 
Redningskranse. Status v. Torben 

• Afventer svar fra kommunen 
 
Landsbylaugets hjemmeside. Status v. Rosalyn 

• Siden har været periodisk nede. Der er udfordringer med 
brugervejledningen, som Rosalyn er blevet udfordret på. Hun har 
fået hjælp, men virker ikke helt overbevist, og holder IT i kort snor. 

• Der ønskes et drev til udveksling af fotos, da de fylder meget. Der 
arbejdes videre med at finde det rigtige. 

 
Samarbejde med Blommeshyttens bestyrelse. Status v. Henning 

• Hvis vi beslutter os for at gå all in, er det vigtigt at få juridisk hjælp, 
da en ufuldstændig vedtægt, kan få store konsekvenser økonomisk 
for bestyrelsen. 

• Der skal arbejdes på at få emner til den nye hyttebestyrelse 
6. Nye sager.  

Vedr. mødet m. Udvalg for Bæredygtighed og Landdistrikter samt 
bestyrelsen for landsbyforum d. 11.10.: Hvem deltager i mødet (Torben, 
Søren og Henning har meldt sig). Hvilke emner vil vi fortælle om 
(udviklingsplan + de nye ideer, vi arbejder med). 

• Vi har været heldige at få tildelt en skulptur, som er blevet opstillet 
over for stendyssen i Nr. Kettingskov. Vi holder en happening inden 
for kort tid. 

• Vi diskuterer et muligt samarbejde med Troldeture.dk – det kunne 
være et scoop at få en trold til vores skov.  

 
7. Evt. 

 

 

8. Ny mødedato 
• Næste møde afholdes hos Henning den 21. november 2022 


