
Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i Kettingskov 
landsbylaug: mandag d. 16. januar kl. 19.00 hos Søren 

Tilstedeværende: Søren, Rene, Dennis og Henning. 
Afbud fra: Rosalyn, Agnete og Torben. 

 

1.  Godkendelse af dagsorden 
Godkendt. 
 

2.  Godkendelse af referat fra mødet d.: 21.11.2022   + opfølgning på dette. 
Vedr. hjemmesiden: Fornemt arbejde af Rosalyn i samarbejde med Dennis omkring de flotte 
billeder. Der er virkelig ved at være styr på vores hjemmeside. Og vi skal opfordre folk til at 
benytte den. Også flot opfølgende arbejde på Facebook af Torben. 
 
 
Nyhedsbrev nr. 6 – tilblivelse. 
 Der efterspørges kommentarer eller feedback på udkastet der i første omgang blev sendt 
ud til bestyrelsen. Der er bedst fremover at lavet nyhedsbrev i Word. Så vi sikrer os at alle 
kan åbne det. 

 

            Redningskrans nr. 3 – er der nyt vedr. denne?  

            Ved Ertebjerghav foreligger der nu godkendelse for at vi må opsætte en redningskrans.  

             Torben, Rene og Søren er tovholder på at få dem op.  

 
 

3. Meddelelser fra formand: 
Budgetbesparelser – Der har før i tiden været penge i en pulje til vedligeholdelse af 
offentlige grønne områder, hvor der har været søgt for alle 3 stendysser, vi har i 
vores landsbylaug. Men denne pulje er sparet væk. Udgiften til at vedligeholde disse 
områder skal nu dækkes af landbylaugets egne penge.  
 
Orientering fra Landsbyforum.  
Intet væsentligt nyt. 
 

4.  Økonomi v. kassereren Der er overskud, trods afsløring af stenskulptur, 
affaldsindsamling, generalforsamling og fabrikation af bænk til den frilagte stendysse. 
Ved årsskifte er der overskud 6645 kr.  
 
 



5. Opfølgning af gamle sager. 
MacBook til webmaster?  
Torben overdrager den til Rosalyn.  
 
Samarbejde med Blommeshyttens bestyrelse. Fortsat drøftelse og evt. beslutninger 
jf. referat fra sidste møde.  
 
Mulige emner til en evt. kommende hyttebestyrelse: 
Gerner har givet tilsagn, Torben har givet tilsagn, Linda har givet tilsagn og Wienke 
Reimer.  
Det fremtidige samarbejde med Blommeshytten og en evt.ny bestyrelse tages op til 
generalforsamlingen. Er der opbakning i lokalsamfundet? 
 
 
Trolde i Blommeskobbel? En mulighed – eller skal vi droppe det? 
Dennis prøver at undersøge hvordan andre har fået en trold til deres område. 
Hvordan med forsikring osv.? Prisen på sådan en Trold ligger på mellem 400.000 til 
600.000 kr.  
 
 

6. Nye sager.  
Opfølgning på Nyhedsbrevet og de 17 punkter. Hvem gør hvad? 
Vi har færdigbearbejdet de fleste punkter, men mangler et par stykker. 
 
Punkt 6 og 7 vedr. gåture og fredagsbar: De to punkter lægges sammen og forslag til 
første gåtur er at besøge den ny bænk ved den frilagte stendysse. Dato for første 
mødetid er den 31/3 2023 kl. 17.00. Man mødes ved stendyssen i Nørre Kettingskov. 
Når vi er tættere på datoen, sendes der en mail og på Facebook angående tidspunkt.  
 
Punkt 9 hjertestarter: Henning følger op omkring dette. Der kommer mere ud 
omkring det.  
 
Punkt 11: Henning er i gang med skilte vedr. fartbegrænsninger til Nørre Kettingskov, 
dog vil politiet ikke være med til det. Afgørelsen ligger lige nu ved politiet og der kan 
ikke gøres mere lige pt.  
 
Punkt 12 Badebro: På nuværende tidspunkt sættes spørgsmålet i bero. 

 

Vedr. punkt. 15 Shelter:  ved Henning og Søren. Der er indhentet tilbud på, hvad det vil 
koste at anlægge bålsted. Der graves også ud til placering af shelter.  



Henning laver et overslag på, hvad det hele vil koste alt i alt. Der skal også sættes et bord- 
og bænkesæt op og belægning under shelter og bænk. 

Der ligger nu en ansøgning ved kommunen, om vi overhovedet må opsætte noget på 
kommunens areal. Mødet i det kommunale udvalg er den 19. januar.   

Angående muldtoiletter søges der om 2 i vores område. 1 i skoven og en ved cykelrute 8 
sammen med shelteren. Vi står selv for opsætning af toilettet.  

 
 

7. Evt.  
Punkt til næste dagsorden: Dato for generalforsamling – tidspunkt og plan. 
  
 

8. Ny mødedato.  27/2 ved Dennis kl 19.00  

REf.: Tak til Nina for at træde til. 


