Landsbygruppen møde den 8-5-2019

Sven Erik, Erling, Bente, Søren, Bodil, Preben
1. Film om Tandslet og Sydals.
Preben fortæller, at Flemming Nissen fra Radio ALS har alle tilladelserne til at flyve med drone, og han vil
gerne lave en lille film. Conni Skovbjerg Landdistriktskoordinator vil betale for filmen. Vi skal med et
videokamera lave en film hvor der er interviews fra skolen m.m. Begge dele skal med i en lille tilflytterfilm
hvor vi reklamerer for vores område.

2. Fremadrettede aktiviteter.
Vi vil fremover kun have musik torsdag aften, da der ikke er opbakning til sammenkomster om søndagen Musik ved gadekæret bliver udvidet, idet Nordals kvartetten spiller ved kirken om formiddagen. - Vi skal
forsøge at få flere grupper i byen aktiveret på denne dag. - Vi vil måske arrangere fællesspisning så folk kan
lære hinanden bedre ar kende og knytte bånd.
- Musik i privaten må vi se om vi kan bruge - Der
bliver et nyt kursus med pileflet som er væsentlig billigere. - Der bliver igen lavet en søndag med brætspil.
3 Status købmand.
Der er god opbakning til projektet og til godkendelse af selskabet. Der skal nu søges LAG midler, men der er
kommet en ny koordinator som ikke har tid til at hjælpe os før til efteråret. Vi må derfor vente med at
overtage butikken.
4. Status medborgerhus.
Vores ansøgning var til dialogmøde den 7. marts i Sønderborg kommune, men de var ikke interesseret i at
købe bygningen så vi kan få et fælleshus i byen. Embedsmændene talte om at huset måske kunne lejes, så
vi kunne få tilskud til at drive det. Vi har derfor sendt en ansøgning, hvor vi skitserer hvordan vi mener det
kan finansieres, så vi om nogle år kan overtage huset.
5 Nye pæle og skilte ved sporet
Preben har søgt en vedligeholdelses pulje for spor i landskabet, om nye pæle. Det er bevilget og pælene er
kommet. Preben sørger for de bliver sat op
6 Orientering fra ringridermøde.
Preben fortæller at der kommer et nyt køkkentelt op, og at teltene kommer til at stå i forlængelse af
hinanden. Der kommer en hoppeborg, og brandvæsenet vil komme med en stand . Der bliver spiel ohne
grense fredag aften, og hver forening skal stille med et hold. Man vil forsøge om man kan få bueskydning
på pladsen Boderne har ikke åbent lørdag eftermiddag da der ikke er folk på pladsen til det.

7. Klargøring ved banken.
Der skal ryddes op og plantes blomster. Pladsen bagved skal ryddes. Borde og stole skal vaskes af. Preben
stolper ved sporet - Søren Erling Svend Erik det udvendige med at planere hegn fliseknuser - Bente Bodil
det indvendige i huset - Bente køber blomster og planter blomster - Vi vil forsøge at få hjælp til de
forskellige opgaver ved at søge vores face book side.
8. Henvendelse fra Stofa
De vil gerne have et møde her i byen ang. hurtigere internet og udvidelse af nettet. Søren arrangerer et
møde i Bittens bank
9. Henvendelse fra tilflytterservice Sønderborg.
De vil gerne have nogle mentorer i byen som kan vise folk tilrette. Der er i øjeblikket brug for mentorer til
tysk og engelsk familie.
10. Musik ved gadekæret
Erling har musikken på plads - Oprensning af gadekæret vi må vente til det bliver vores tur
11 Økonomi .
Det går godt. Landsbygruppen har besluttet at vi betaler 4000 kr om året for at leje Bittens bank til
bestyrelsesmøder.
12 orientering fra landsbyforrum
Der var møde i landsbyforum på Lysabild skole. Kommunen var repræsenteret og de forskellige politikkere
fortalte om, hvordan vi i fællesskab kan skabe liv og et godt miljø på landet.
13 Hvad kan vi gøre for at holde liv i Tandslet.
Vi forsøger at få en ny købmand og et medborgerhus. Vi fortsætter med vores events. Der er solgt 5 huse
inden for de sidste par mdr. her i byen så det er helt fint
14 Udviklingsplanen
Rettelserne sendes til Preben som vil gøre den færdig og sende den til Connie Skovbjerg
15. evt.
Vi snakkede om at lave nogle insekthoteller, måske vi kan få børnene til det en dag i Bittens Bank. Vi kunne
måske også få insektvenlige grøftekanter til Majbøl
Hvad koster det at lejre borde og stole
Stole koster 10 kr borde 20kr. Folk skal selv hente og bringe
dem
Det står i vores vedtægter at vi skal holde et borgermøde om hvad folk ønsker der skal ske i byen. Vi kunne
indkalde til et møde, hvor der først er en der holder foredrag om livet i en landsby. Måske kommunen har
en der er god til det
To do liste
Der er sat lynlåse i telt siderne. Taget skal rep. Men det venter vi med evt til næste år.
Pedelgruppe
Hjerteløber
Sydals kort og turistfoldere
Næste møde 19 juni kl 19.00 Preben har kage med

