
Møde i landsbygruppen den 19-03-19 

Deltagere: Søren, Preben, Svend Erik, Robert, Bente ,Bodil 

1.  Mobil pay :  Det koster 999 kr  at starte det op, og en meget lille procentsats at have det 

kørende. Da de 999kr er et engangs beløb,  vedtager vi at anskaffe det. . Der skal fødselsdags 

oplysninger på alle bestyrelsesmedlemmer, kørekort og foto af formanden. 

2 Generalforsamlinger: Preben var med i Lokalhistorisk, og der var  ca 35  deltagere. Til 

generalforsamling i Hallen var der et beskedent  fremmøde. Preben fortæller at hallens  projekt nu 

bliver meget mindre, da der ikke bygges en ny hal mere. 

Søren deltog i Kegleklubbens jubilæum, og var derfor ikke til generalforsamling. 

Generalforsamlingen i TUI var godt besøgt, og der var folk nok til en fuld bestyrelse denne gang.

  

3. Rep af telt. Siderne er sendt til reparation det vil koste 3700 for at få syet lynlåse i. 

4. Status på købmanden. Der er forhandlet pris med købmanden 

5. Status med medborgerhus. Vi afventer kommunens svar 

6. Fastelavnsfest.  Det gik godt.  Der var ca 80 deltagere og folk var glade og tilfredse. Vi talte om, 

om vi måske til næste år skal lave mere aktivitet for børnene.  Der blev foreslået ansigtsmaling evt. 

med Vinnie og Marie. Ballondyr som forældrene skal lave til deres børn, var også et emne. 

7.Oprydning ved banken. Det er planlagt at Gerd fjerner træerne og Christian Hedegaard 

stubfræser i første omgang. 

8. Spejl ved Ollundsbjerg . Kommunen foreslår at vi får vejstriber i stedet for. 

9.Turist folder og Sydals kort ved parkerings plads. Connie vil få lavet et Sydals kort som de har i 

Midtals og Nordals. Kommunen betaler. Preben er med til at designe kortet som får Qr koder på 

med vores turist attraktioner 

10. Tandslet video :  Rapsen blomstrer den 15 maj så det er på det tidspunkt s en drone skal op. 

Preben vil spørge Conni om kommunens drone evt kan lave en flyvning. 

11 Velkomstambassadør. Det var ikke nogen som kunne påtage sig det 

12 Økonomi: Det ser pænt ud, og Preben har en ordning med sin bank, så der ikke opkræves eksta 

gebyr for kontoen. 

13 Hvad sker der i banken i nærmeste fremtid. Der er planlagt koncert med Beagels ,  

Affaldsopsamling  og pølsetur 



Ewt: Oprensning af branddam. Kommunen har meddelt, at de vil betale for deponi af det der er 

forurenet . 

Bente: Forårsrengøring ved huset.  Borde og bænke skal op inden affaldsindsamlingen. Søren 

kører dem op. Rengøring måske efter  affaldsindsamling . 

Næste møde 8 maj 

To doo 

Oprydning, blomster, borde og bænke 

Teltet laves 

Svinget på Ollundsbjerg 

Tandslet film 

 

 

 

 

 

 


