
12-11-2019  Møde i Landsbygruppen 

 

1.Bestyrelsen konstituerede sig som følger : 

 

Hanne Hjortlund Hansen :  Formand. Sydals landsbylaugene 

Erling Koch :   Næstformand,  Landsbyforum, eventudvalg 

Søren Elholm:   Købmands gruppen, medborgerhus gruppen 

Preben Bonde:  Kasserer, redaktør på Tandslet Tidende, 

transformator tårnet 

Svend Erik Karstensen : Telt formand, Sydals landsbylaugene, 

landsbyforum 

Bodil Jacobsen :   Landsbyforum, medborgerhus gruppen, referent 

Rasmus Ladefoed :   Eventudvalget 

Keld Abrahamsen :   Eventudvalget 

 

2. Generalforsamlingen  

Der var ikke mødt så mange op. Der blev foreslået, at vi næste år ringer til de 

forskellige bestyrelser og inviterer dem. Vi skal ligeledes fortælle om hvem der er på 

valg, så folk ikke skal være bange for at komme på valg uden de har givet tilsagn om 

det. 

3. Julepynt i byen 

Der bliver hængt julepynt op den 30 November kl 13. Svend Erik sørger for traktor så 

guirlanderne kan komme op. 

 Søren sørger for 5 juletræer d. 20 November. Per vil gerne sponsorere lysene til 

juletræerne. Svend Erik sætter juletræ op ved banken 



Der er juletræstænding den 22 november. Vi giver 500 kr til julesokker og resten 

ordner købmanden. Erling vil høre købmanden, om de giver gløg og æbleskiver og 

kaffe i banken bagefter. 

Den 4 januar kl 13 tages julepynten ned igen. 

Vi vil opfordre folk til at lægge billede af deres julepyntede hus op på Tandslets 

facebook gruppe. Vi har valg ikke at give præmier i år til de bedst pyntede 

4. Købmanden og medborgerhus 

Købmanden er desværre sprunget fra, men Søren vil tale med ham igen. Vi har fået 

afslag fra kommunen igen til hjælp til vores medborgerhus. 

Vi talte om hvad vi så kunne gøre. Søren vil kontakte foreningerne, om de vil benytte 

huset som deres samlingssted og betale et årligt kontingent. Vi kan også søge 

paragraf 18 midler til nogle af vores tiltag. 

5.Datoer for møder m.m. 

Frist for at få noget med i Tandslet tidende 5 januar 

22 januar : Møde i landsbygruppen kl 19 ( Søren tager kage med) 

22 februar  : Fastelavnsfest på skolen 

11 marts : Møde i landsbygruppen kl 19 

13 maj : Møde i landsbygruppen kl 19 

6. evt  

Kan vi få reklamekroner ved at tilbyde reklamer på vores barer. Den ene er lejet ud 

for 1000 kr 

Der er reception ved hallen jubilæum, Søren og Hanne deltager 

 

 

 



To doo liste 

Der skal en rendegraver til at grave rødder op på stykket bag banken, inden vi kan få 

sået græs. 

Medborgerhuset skal males indvendig 

Legeplads Tandsholm ( evt. Nyttejobberne) 

Vedligehold af borde og bænke 

Trafikmåling til foråret 

 

 

 

Alle fra landsbygruppen deltog i mødet 

 

 

 

 

 

 

 


