Møde 4-9-2019 i Landsbygruppen
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Nyt fra Sydalslaugene : Der arbejdes på et surfercenter ved Kerneland.

Udviklingsområdet er

desværre ikke kommet med hos Landplandirektivet for udviklingsområder i kystnærhedszonen. Deres
begrundelse er ”varetagelse af hensynet til særlige landskabsinteresser” Sønderborg kommune har
indsendt høringssvar da de ikke er enige i begrundelsen. Hvis ikke det lykkes vil kommunen søge igen.
Klitmøller kontaktes for at få info om en decideret surfer campingplads.

Nyt fra landsbyforum:

Genforeningen 2020 : Festen starter i København den 10 jan 2020 og vil
kulminere med en folkefest den 11-07-2020. Der afholdes en masse events rund om i området. Der
afholdes Stafetløb den 4 til 10 maj, og det ser ud til at de kommer igennem Tandslet .
Program for hele festen og medfølgende kort ligger på infoland.
Folkemødet på Bornholm var en succes, og deltagerne blev fyldt med ny inspiration. Landbyforum vil
ansøge om støtte til næste møde i 2020
Der blev nedsat en gruppe som vil arbejde med temaet Demens.
Der blev nedsat en gruppe der vil arbejde med bestyrelses kurser
Global kids som er gadebørn fra Nairobi som kommer rundt og giver gymnastikopvisninger, kommer også til
Tandslet.
Landbybusserne ophørte som projekt den 1/7-19 og det kan ikke løbe rundt økonomisk.
Hele referatet ligger på Infoland
2. Evaluering af Ringridning. Der var for lidt tilslutning til de forskellige tiltag. Men festen lørdag aften var
som sædvanlig en succes, og maden var rigtig god i år.
Der blev foreslået at man inden spiel ohne grenzen blev samlet i teltet og holdene blev presenter for
hinanden , så man fik ansigter på modstanderne. Lørdag blæste vores telt desværre væk og blev ødelagt.
Det kostede 4000kr at få nye dele til det.
3 Musik ved gadekæret. Da der er for lidt tilslutning var det sidste gang det blev afholdt.
4 Status købmand. Der er indhentet tilbud på de forskellige renoveringsopgaver og ansøgning til LAG
midler er sendt. Ny købmand der søges stadig efter en ny købmand. Der er en seriøs. Der er søgt om
penges til handicaptoilet ved medborgerhuset. Der er planer om at bygge et shelter ved medborgerhuset.
5 Gartnerholdet ved Bittens bank. Der er blevet ryddet meget. Der skal ryddes sten inden der kommer en
stubfræser.. EVT arbejdsweekend
6 Byskilt er designet og er ved at blive lavet. Mommark betaler og får også et skilt
7 Generalforsamling. Vii laver en vedtægtsændring så vi bliver 7 samt 2 suppleanter. Søren sender referat
ud. Bestyrelsesformænd inviteres. Der bestilles sandwich

Bente ønsker ikke genvalg, og Søren overvejer sin position
8. Økonomi . der er 4700kr i kassen. Vi skal have et revideret regnskab til generalforsamlingen.
9. Telt status teltet er i orden igen
10.Tandslet video. Preben er næsten færdig med filmen
11. Mobil pay. Da vi skal til at betale gebyr hver mdr. stopper vi det
12 Sporet hvor langt. Nyttejobberne kommer igen og slår græs. (Grøn turisme AlsMic) kan måske sætte
stolperne i
13 Bredbånd i yderområder 2000 kr. pr person ser ud til at lykkes
14.EVT

30 oktober generalforsamling kl. 17 Carl Maae Hvad forventer kommunen af landsbylaugene ?
19 oktober arbejdsweekend med haven

To Do liste
Hjerteløber
Møde med Carl Maae fra Erhverv og Turisme
Møde for tilflyttere 19 september: Tilmelding på Facebook .
Blomsterløg er bestilt, så vi afventer besked om hvornår de kommer.
Skulptur. Vi er blevet tilmeldt ordningen med forskellige skulpturer, og vi kommer med næste gang om 2 år

