
Landsbygruppen for Tandslet Sogn 

Generalforsamling 19-10-2017 
 

Fremmødt: 

Bestyrelsen for Landsbygruppen. 

Samtlige foreninger i Tandslet. 

 

Dagsorden 

 

1) Valg af dirigent 

2) Aflæggelse af formandsberetning 

3) Gennemgang af økonomi 

4) Behandling af forslag. 

5) Debat om kommende aktiviteter 

6) Valg 

7) Eventuelt 

 

Ad.1 

Asbjørn blev valgt som dirigent, og erklærede generalforsamlingen for beslutningsdygtig. 

 

Ad.2 

Søren aflagde formandsberetningen, kan læses på www.tandslet.dk/Landsbygruppen 

  

Ad.3 

Preben gennemgik regnskabet for 2016-17, som blev godkendt og underskrevet. 

Regnskabet kan ses på www.tandslet.dk/Landsbygruppen. 

 

Ad.4 

Der var ikke indkommet forslag til behandling. 

 

Ad.5 

Debat med foreningerne forgik efter generalforsamlingen. 

Se nedenfor. 

 

Ad.6 

Genvalg til Preben, Svend Erik og Asbjørn 

Bente og Bodil blev suppleanter, de vil deltage i bestyrelsesmøderne. 

Den nye bestyrelse består nu af: Søren, Erling, Preben, Svend Erik, Asbjørn – suppleanter er Bente 

og Bodil. 

 

Ad.7 

Hallen har jubilæum i 15.11.2019, reception med spisning og underholdning. 

Erling deltager i planlægning vedr. musik.  

Naturlegepladsen, rist ved bålplads defekt. Gyngereden er stjålet, en ny koster ca. 10.000 kr. 

 

 

 

 

http://www.tandslet.dk/Landsbygruppen
http://www.tandslet.dk/Landsbygruppen


Debat med foreningerne. 
 

Teltgruppen: 

Syntes at fredagens arrangementer skal flyttes til lørdag, da der ikke var nogen mennesker på 

pladsen lørdag formiddag.  

Næste år er der natmad ved festen lørdag aften. 

 

Merudgift på renovering af el tavle var 10.000 kr. på 2 år.  

Der skal yderlig bruges 33.000 kr. nyt kabel fra kabelskab til el tavle på pladsen, der søges ved 

bygge og anlægsfonden, satspulje kan også donere penge, Tandslet Ringridning får 4500 kr. pr år. 

 

Menighedsrådet: 

Der kommer ikke mange i kirke ved fastelavn, der efterlyses mere reklame ved det fælles fastelavns 

arrangement. Andespisning er den 9. november på Friskolen, vi fortsætter med kaffen/kage ved 

ringriderfesten. Uenighed om tyren kommer med de kommende år, alt efter hvordan det kan skrues 

økonomisk sammen. 

 

Gråspurve: 

Vil gerne have flere medlemmer, gymnastik og stolegymnastik, ca. 80 i hallen. 

 

Tennis: 

26 medlemmer, vil gerne være flere, gået fint ved ringridningen. 

 

Ringriderforeningen:  

Generalforsamling 23 november, vi fik et lille underskud ved dette års ringridning. 

 

Sydals Hallen: 

Ombygning, der er lavet skitser, er ikke blevet tilgodeset fra kommunen.  

Bygge og anlægsfonden bliver søgt. Der skal laves tegninger men de koster ca. 50 – 100.000 kr. 

Projektet ville koste 8 mil. kr.  

Als e-sport bruger også hallen, 45 medlemmer. LSG fodbold har startet projektet op. 

Den 24.10.2017 kl. 16.30, kursus, fix din varmekilde i Hallen, for alle. 

Julefrokost den 25.11.2017 i Hallen, kl. 19 er for alle – der kommer et band. 

 

TUI: 

Ny struktur til kommende generalforsamling. Nye vedtægter. Inddrage medlemmer, Årshjul, 

julemotion er den 27. december.  

 

Åben skole:  

Er lukket ned, skolen vil gerne ligge lokaler til, kontakt Pia på kontoret, gratis hvis det sker om 

torsdagen. 

 

Friskolens venner: 

Bankospil 22. febr. Nordals Festival har kontaktet Friskolens venner der får 50 kr. pr. mand, pr time 

ved oprydning efter festivalen om søndagen, de tjente 4000 kr. i år. 

 

Keglerne: 



Vil også gerne have flere medlemmer. 140 medlemmer.  

Keglebanerne kan bruges til mange events, som børnefødselsdag m.m.  

Jule kegling er den 27. december. 

 

Håndbold: 

Mangler engagement fra medlemmerne og var derfor tæt på at lukke. Formand blev Signe Jessen.  

 

Aktivitetskalender: 

Der er et ønske om en overordnet aktivitetskalender, som kan printes. Vises på Facebook, Tandslet 

Tidende, Tandslet.dk m.m. En kalender hvor man hurtigt kan tilgå for at se de kommende 

aktiviteter. 

 

 

Ref. Preben Bonde 

 


