
Referat Fra ordinært bestyrelsesmøde i Kettingskov 
landsbylaug: mandag d. 21. november 2022 kl. 19.00 
hos Henning. 
Afbud: Agnete og Rosalyn 

Ikke fremmødt: Rene’ 

1.  Godkendelse af dagsorden 
a. Godkendt 

 
2.  Godkendelse af referat fra mødet d.: 10.10.  + opfølgning på dette. 

            Afsløring af skulpturen d. 30.10. ca.50 – 60 personer deltog 

 Billeder fra afsløringen skal ud på hjemmesiden. 

 Husk kildeangivelse, når vi f.eks. bruger billeder på FB eller hjemme- 

 siden, f.eks. ”taget af Dennis”. 

             Redningskrans nr. 3 

 Rettelse fra sidste referat: Det drejer sig om opstilling af en evt.        
redningskrans ved Ertebjerghav hvor vi afventer svar fra  Kystdirektoratet. 

 
3. Meddelelser fra formand: 

Landsbylaugenes møder med Udvalg for Bæredygtighed og landdistrikter 
samt landsbyforums bestyrelse. I alt 5 møder incl. vores eget i Notmark d. 
11.10. 

Deltagere: Henning, Søren og Torben. 

Referat fra mødet i Notmark er undervejs. 

Besparelsesforslag/ budgetreduktioner – kommunens anstrengte 
økonomi. 

Henning deltager i budgetforhandlingerne. Store besparelser er på dagsordenen. 
Nogle kommer muligvis til at ramme alle laugene. Nærmere info kommer.  
 
Kettingskov Landsbylaug vil gerne takke Niklas (Torbens søn), for at have doneret en 
MacBook til webmasteren m.m. 
 

4.  Økonomi v. kassereren 



a. Økonomien ser sund ud. Der er p.t. 8.756,55 på kontoen. 
 
 

5. Opfølgning af gamle sager. 
Vedr. nye ideer: Gennemgang og evt. færdiggørelse af de manglende 
punkter 6, 9, 13, 15 og 16. 
6. Mangler tekst til gåtur og fredagsbar. Evt. gåtur rundt i de forskellige 
laug. Vil blive diskuteret ved først kommende fredagsbar i 2023. 
9. Ryborg fra det lokale Røde Kors, har tilbudt gratis at afholde 2-3 
workshops med førstehjælp og hjertestarter. Så kan borgerne tilmelde sig 
og vi deler dem ud i de forskellige workshops, da Ryborg helst ikke vil 
undervise for mange på en gang. 
13. Vi noterer at legepladsen skal laves i privat regi, da en offentlig vil 
medføre store omkostninger og restriktioner samt vedligehold for lauget. 
Der er meget strenge regler for offentlige legepladser. 
15. Vi arbejder videre med shelter og muld-toilet ved nedkørsel ved 
Kildevæld, samt et muld-toilet i skoven ved bålplads. 
16. Afventer Rosalyn. 
 
Landsbylaugets hjemmeside. Status v. Rosalyn. 
Rosalyn har været på kurser/workshop. Det lysner forude, med at få 
hjemmesiden på ret køl. Tages op igen ved næste møde. Se punkt 8. 
 
Samarbejde med Blommeshyttens bestyrelse. Hvad vil vi og evt. hvordan? 
Personer til den nye hyttebestyrelse er godt på vej. Mangler nogle enkelte 
bekræftelser. Vi ser ind i ca. 5 medlemmer samt en suppleant fra laugets 
side. Vi regner med at kunne melde noget ud i starten af det nye år. Vi 
afholder snarest muligt et infomøde med den nuværende hyttebestyrelse, 
hvor vi forventningsafstemmer overtagelsen. HVIS vi overtager hytten, 
påbegynder Lauget udarbejdelsen af plan til den nye drift. 
Der skal endvidere laves en helt ny og sikker vedtægt til hyttebestyrelsen, 
som skal køres separat fra laugets bestyrelse. Evt. borgermøde afholdes 
omkring hyttens fremtid og formål.  
Hyttebestyrelsen vil komme til at køre som en selvstændig enhed under 
lauget, og skal varetage laugets/borgernes interesser samt spejderne som 
bruger.  
 



 

 

6. Nye sager.  
Undersøge muligheder for ”Troldeture.dk” 
Der er blevet undersøgt, om mulighed for at få en trold opstillet i skoven. 
Men en trold kan komme til at koste op til ca. 600.000 kr. dertil skal 
tillægges årlige vedligehold samt maling. Og sidst men ikke mindst 
forsikring. Det bliver en dyr affære. Dog er de på landsplan meget 
populære, og trækker mange turister til. Der er ikke opstillet trolde i 
Sønderjylland.  
 
Nyhedsbrev inden jul 
Afventer Rosalyn, herefter vil vi fortsætte med udarbejdelsen af 
nyhedsbrev. 
 
 

7. Evt. 

 

 

8. Ny mødedato 

Afholdes hos Søren den 16. januar 2023 kl. 19.00 


