
Møde i landsbygruppen  

den 24-05-2018 

Deltagere : Søren, Svend Erik , Erling Koch, Bente, Bodil 

1. Evaluering af arbejdslørdag i april. Vi fik ordnet haven, givet taget algerens, 

fuget hvor det trængte, sprøjtet for ukrudt på P pladsen, og ryddet kraftigt op. 

Vi fik også indrettet vores by torv og lavet blomster kasser. Det var en 

hyggelig dag hvor vi også nød en god frokost på pladsen. 

2. Orientering fra kommunen ang. Fælleshuset. Vi havde et godt møde hvor der 

foruden os selv deltog Nicolai Heidemann Kultur og idræt, Mia Rauf Nielsen 

Service og Ejendomme og Charlotte Pilegaard Kultur og idræt. Anders 

Vestergaard fremlagde vores ansøgning, og vi gennemgik den sammen. Der 

var en positiv stemning og vi fik påpeget nogle punkter som vi skulle uddybe.  

Huset blev dagen efter gennemgået af en fra Service og Ejendomme, da der er 

nogle krav som skal opfyldes når huset skifter funktion fra bank til 

medborgerhus. Huset er i fin stand men der skal måske indrettes 

handicaptoilet. 

3. Kommende arrangementer i Landsbygruppen den 02-06 2018. Det er tilmeldt 

7 til bagagerumssalg. Vi talte om, at vi skal reklamere noget mere på 

forskellige sider på netter.  Er der loppemarked på Sydals, begivenheder i 

Sønderborg, det sker på Sydals m. m. Der sælges pølser og øl til frokost og 

kage til eftermiddagskaffen efter kage konkurrencen. 

4. Byens torv, blev vi færdige? Vi enedes om at vente med at lave mere indtil 

næste forår 

5. Økonomi. Conny Skovbjerg har ringet, om vi har fået vores kommunale tilskud 

5500kr. Søren vil høre Preben om de er kommet. 

6. Turistfoldere ved Fælles huset. Bodil finder ud af om kommunen har et stativ 

til dem. 

7. Status Sporet i Tandsholm skov og Legepladsen. Søren har lavet gynge og 

bænk på legepladsen og vil ordne sandkassen. 

8. Landsbyvideo hvor langt er vi? . Erlings svigersøn vil lave en råfilm med drone 

. 



9. Evaluering ” Ren By” Det blev en rigtig hyggelig dag, så det gentager vi igen til 

efteråret 

10. Bordet rundt.  Der er byvandring med lokalhistorisk forening den 12 juni 

11. Eventuelt : Skal vi holde forårs og efterårs rengøring i byen                                                

Arrangementet i kirken var en kæmpe succes med 65 deltager                  

Kirken vil gerne leje vores borde og stole til en fest i præstens have             

Ang. Trafiksituationen i Byen vil Asbjørn undersøge det nærmer               

Preben vil søge genbrugen i Helvede om tilskud til Hjertestarteren                                 

To Doo                                                                            

Hækklipningen bag Ollundsbjerg er bevilget                                                     

Blomsterløg til byen                                                              

By video                                                          

Asbjørn kontakter andre foreninger , om at give byens borgere en opsang, så 

flere melder sig til bestyrelser.    

 

   


