Ringridning evaluering
Kegleklubben var ikke med i år, de ville have en pause, kommer igen.
Tennisklubbens repræsentant var ikke til stede.
Ringriderforening: tilbage gang på rytter, der var 140 rytter en tilbagegang på 40, der var 400 betalende
gæster søndag til ringridning.
Investering i ny strømtilslutning, pladsen er nu nemmere at slutte til. Blæst gav udfordringer.
Lokal historisk var med til spil uden grænser, opbakning var god. De kommer igen.
Menighedsråd: pensionistkaffe gik godt, ingen tyr i år, var for dyr at have med.
SHK, repræsentant var ikke mødt.
TUI, fredag var fint, lørdag var en fiasko og regnvejr. Det er svært at finde personer der vil hjælpe, søndag
var bedre og ok, går i tænkeboks til kommende år, der var tanker om at lave ringridningen om til en lørdag
søndag event. Der er ikke truffet en aftale endnu. Der er Ingen liv på pladsen lørdag.
Pladsen med foreningsaktiviteter kunne være lukket om lørdagen og igen åben søndag.
Der mangler nye tiltag på pladsen. Kunne Købmanden være på pladsen. Kunne der også være aktiviteter for
voksne.
Ved næste opstartsmøde skulle der gerne laves en plan/arbejdsgruppe.
Friskolen, havde det godt med spil uden grænser, ingen besøg om lørdagen, vil dog gerne komme igen.
Synliggørelse af pladsen fra Mommarksvej skal være bedre.

Foreningsforum
Hallen
Møde med politikker, indirekte bevilliget penge til udvidelse, Anette er ansat til at passe Cafeteria.
Der kommer et borgermøde.
Den 15.11.19 har hallen 50 år jubilæum.
TUI
Anja, springhold har succes, 21 børn til motorisk træning, senior afdeling går fint. Der er dog hold som ikke
bliver gennemført.
Bestyrelsen må desværre bruge mange kræfter også til manuelle opgaver, ikke stor opbakning hertil.
Ny hjemmeside undervejs.
Ny portal hvor medlemmers forældre skal afse tid til manuelle opgaver.
Ser frem til ny hal, så mor og far og børn kan træne samtidig forskellige steder.
Gråspurve, 100 medlemmer går rigtig godt.
Lokalhistorisk arkiv, Asbjørn holder et foredrag, de har dog manglende fremmøde ved diverse
arrangementer.
Vil gerne bruge Bittes Bank til arrangementer. Mangler unge mennesker i bestyrelsen. Salg af medlemskort
går fint, har også medlemmer som ikke bor i Tandslet.

Friskolen
PR fylder meget i bestyrelsens arbejde, vil også gerne have børn ude fra, f.eks, Sønderborg, Augustenborg,
Kegnæs, m.m. skolen har et godt ry. Har været synlig til kulturnatten, får god respons herfra.
Synlighed og vedholdenhed har båret frugt. Byggeri skal der spares op til, statstilskuddet er fint.
Kirken
Fællesarrangement med de 4 sogne i Sydalshallen er skubbet til foråret, andespisning den 8. november, 11.
november kransenedlæggelse til minde om 1. verdenskrig.
Friskolens venner, samarbejde med skolens bestyrelse for at få flere frivillige med, det kunne være forældre
til friskolens børn.
Krolfklubben 20 medlemmer, starter i april, slutter i september.
Brandværn mangler mandskab, og har været opsøgende via facebook m.m.
Kegleklubben går godt.
Tandslet film, præsentation af Tandslet, billeder fra en drone skal der søges tilladelse til. Foreninger kunne
lave et filmklip af deres arrangementer, og få klippet deres indslag med i filmen.

