Årsberetning
Landsbygruppen for Tandslet Sogn
2013.
Vindmøller i Lebøl / Mindtebjerg
Vi (BJ) har deltaget i møder med Kommune vedr. anvendelse af 400.000 Kr. til lokale
projekter. Vi har støttet at pengene anvendes til projekter ved Vibæk Vandmølle
Jule udsmykning
Byens juleudsmykning blev ophængt i juletiden som sædvanligt.
Markedsdag
Markedsdagen er et samarbejde mellem Landsbygruppen og SPAR købmanden.
Markedsdagen blev i år afholdt i strålende solskin, den var fint besøgt og der blev handlet
med forskellige varer. Lone & Erling skabte en hyggelig stemning med deres musik.
Den smukke veteranbil udstilling, var i år flyttet til parkeringsområdet omkring Kopihuset.
Der kom 60 besvarelser på quizzen og 9 havde svaret rigtigt.
Vi prioritere de lokale firmaer, og kunne glæde os over, at vi som noget nyt, have flere af
de lokale håndværksfirma med som udstiller. Der var også tilbud om børneloppemarked.
Fastelavnsfest
Den årlige fastelavnsfest er afholdt i samarbejde med menighedsrådet og Friskolen, efter
det velkendte koncept.
Cykelsti Tandslet – Hørup
17. november 2010 sket der en tragisk trafikulykke, hvor en af byens familier mistede
deres søn. Dette bevirkede, at der blev startet en række aktiviteter for, at fremme
etablering af den længe ønskede cykelsti mellem Tandslet og Hørup. Der blev lavet
underskriftindsamling og borgermøde. Resultatet blev at cykelstien blev opprioriteret i
Kommunens Cykelhandleplan. Kommunens Teknik- og Miljøudvalg besluttede at de
lokale landsbygrupper skulle involvere i projekterings- og etableringsfasen. Der blev
etableret en cykelstigruppe under Landsbygruppen, der kunne varetage koordinering og
dialog med kommunen.
Vi oplevede dog at det var vanskeligt at få dette samarbejde med forvaltningen til at
fungere. Vi forsøgte at holde fokus på trafiksikkerheden. Linjeføringen fik vi ændret i
Hørup, således at sikkerheden blev øget og rimeligt sammenhæng til eksisterende cykelsti
frem til Hørup Centralskole. Det lykkedes dog ikke af få forbedret afslutningen i Tandslet.
Vi ønskede at få stien føret frem til branddammen, således at man via gammel Skolevej
kunne komme sikkert frem til Tandslet Friskole og bestående cykelsti.
Cykelstiens etablering blev forsinket.

På trods af disse knaster var det med stor glæde og taknemlighed at Landsbygruppen med
støtte fra flere side kunne arrangere en vellykket indvielse i juni måned 2013, i høj solskin
og med deltagelse af 170 cyklister.
Formand for Teknik- og miljøudvalget Peter Hansen holdt en god indvielsestale.
Landsbygruppen havde arrangeret Kaffe og kage bord og et indvielses cykelløb med
opgaveposter. Til sidst gav Kommunen øl og ringriderpølser.
Landsby gruppen har indrykket følgende læserbrev i JV:
Berit Jessen og Anders Vestergaard
Landsbygruppen for Tandslet sogn
skriver:

Cykelsti Hørup – Tandslet indvies
Cykelstier har gennem rigtig mange år været et stort ønske på Sydals. Nu er det endelig lykkedes. Stien
mellem Lysabild og Skovby er indviet. Og nu er stien mellem Hørup og Tandslet klar til indvielse. Vi er
mange, der er rigtig glade og tilfredse. Landsbygruppen vil gerne takke alle, der har givet deres
opbakning og som har arbejdet for denne sag. Tak til Teknik- og miljøudvalget og til byrådet. Tak til alle
landmænd og haveejere, der har måttet afgive jord til stiens etablering. Og endelig ønsker vi alt mulig
held og lykke til familien i Majbøl, der måtte flytte fra deres hus. Alle er velkommen til indvielsen, lørdag
den 22. juni kl. 15.00, ved sti start i Tandslet.

Cykelstien bliver flittigt benyttet.
En vigtig milepæl for Tandslet og vores udviklingsplan, er passeret.
By og Ringriderfest
Vi har deltaget i planlægningsmøder forud for årets Ringridning. Der er igennem disse
møder en god og frugtbar dialog mellem en række af byens foreninger. Landsbygruppen
har påtaget sig at arrangere disse møder fremad (SE).
Vi deltog i årets, desværre regn fyldte ringridning med Lykkehjulet og
vandpistolskydekonkurrence mm.
Årets Landsby 2013
Vi besluttede i september måned at indsende ansøgning til Landsforeningen ”Landsbyerne
i Danmark” om at blive årets Landsby 2013. Denne forening ønsker for 19. gang at
udnævne en af Danmarks mange aktive landsbysamfund til ”Årets Landsby”.
Alle landsbysamfund på under 1500 beboere kan deltage i konkurrencen.
Emnet for 2013 er: ”Landsbysamfund i udvikling gennem mere bosætning, flere
arbejdspladser og bedre kommunikation”.
Afgørende for mere liv på landet er bosætning af nye borgere - arbejdspladser ved
iværksættere, håndværk, småindustri, hjemmearbejdspladser - hurtigt bredbåndsnet (fiber
net), mobildækning.

Tandslet har gennem en lang årrække mestret mange gode tiltag der byder ind på alle 3
områder, hvilket Berit Jessen lagde et stort arbejde i at beskrive i vores ansøgning.
Vestervig og desværre ikke Tandslet blev udnævnt til Årets landsby 2013
Udviklingsplan
Torsdag den 28. november kl. 19.00 på Tandslet Friskole skal Landsbygruppen sammen
med borgere i Tandslet Sogn lave en ny udviklingsplan for byen. Tandslet skal fortsat
være godt at bo, og vi skal gøre det endnu mere attraktivt, så nye borgere har lyst til at
flytte til Tandslet. I 2008 havde vi følgende ønsker: en cykelsti, en naturlegeplads, en
Krolfbane, forskønnelse af byen, alternative aktiviteter m.v..
Hvad kan vi ønske os de næste fem år? Det har glædeligvis været muligt at få mange af
vore ønsker fra 2008 opfyldt.
Ny borgere i Tandslet
Landsbygruppens aktiviteter for at byde nye indbygger velkommen, med et besøg, har
været forsømt. Der er nu aftalt en uddelingsplan for at indhente det forsømte. Planen er at
genoptage og videreføre uddelingen af bogen ”Tandslet sogn i ord og billeder”
Landsbyteltet
Er udlejet på sædvanlig vis (SEC). Det er besluttet at give Friskolens Loppemarked
lejefritagelse. Telte trænger til en letter renovering med diverse små reparationer.
Blomster krukker og Fuglen
Vores Landsby blomsterkrukker bliver året igennem på bedst vis vedligeholdt og beplante,
startende med påskeliljer og slutter med juletræer (BJ). Årets juletræer blev desværre udsat
for hærværk. Der har ligeledes været udøvet hærværk på belysningen ved Fuglen.
Sporet ved Tandslet
Vedligeholdes året igennem af Landsbygruppen (SE og SEC)
Tårn Museum.
Inge aktiviteter i årets løb.
Ildsjælen bag etablering af det lille Tårn museum, Arne Nørregaard, der i de senest år har
levet dels i Sønderborg og Århus, gik bort i sommeren 2013.
Tandslet Guiden og hjemmeside
Vores Tandslet Guide, der blev udgivet første gang i januar 2012, holdes løbende
opdateret, det samme gælder hjemmesiden ”tandslet.dk” (PB)
Landdistriktsudvikling i Sønderborg Kommune mm.
Landsbygruppen har i årets løb deltage i følgende arrangementer i Sønderborg Kommune:
 Møde vedr. Kommune plan

 Landdistriktsforum
 Generalforsamling i LAG
Økonomi
Landsbygruppen har en fornuftig økonomistatus.
Det er besluttet at brugt penge på at renovere landsbyteltet, samt evt. indkøb af nye
klapborde og -stole.
Bestyrelsen
Ved sidste års generalforsamling var der genvalg til Anders Vestergaard, Berit Jessen og
Søren Elholm. Øvrige i bestyrelsen er Svend Erik Carstensen og Preben Bonde.
Bestyrelsen har efterfølgende konstitueret sig således:
Formand: Anders Vestergaard
Næstformand: Søren Elholm
Kassere: Preben Bonde
Bestyrelsen har igennem året afholdt 6 bestyrelsesmøder.
Jeg vi gerne, afslutte denne beretning med at takke for et rigtigt godt samarbejde, gennem
hele året. Alle har ydet en god indsats til gavn for vores landsby.
Tandslet
2013-10-20
Anders Vestergaard

