
Dagsorden for mødet den 24-10-2019 

   I Landsbygruppen i Tandslet i Bittens Bank kl. 19.00 

1.    Orientering fra fællesmøder og trafikregulering på Sydals.  

Søren var til møde om 2plus 1 vej. Det bliver flere steder for farligt at lave. Der arbejdes videre med planer 

om trafikregulering på en anden måde.  

Lysabild vil have en trafikmåling. 

  

2.    Evaluering af arbejdslørdag og løg plantning.  

Der blev sat 2000 løg og der blev ryddet færdig ved banken. Der skal rodfræses men der ligger et elkabel 

som vi skal have at vide hvor er inden der kan fræses. Alle var tilfredse med arbejdsindsatsen.  

  

3.    Hvor langs er vi med dronefilm.  

Preben viste os den film som kommer fra Tandslet. Den kan ses når der kommer tale på 

 

4.    Status købmand og medborgerhus. Merkurbank vil gerne låne os pengene 

 

5.    Sporet i Tandsholm og vedligehold af dette. Nyttejobber vil sætte stolper op og skilte og de vil gå i gang 

i dag 

  

6.    Legepladsen i Tandsholm. Ses på til foråret 

  

7.    Generalforsamlingen og indlæg. Landdistrikts koordinator holder oplæg.   

Hvis foreningerne vil leje sig ind i Bittens bank skal de have muligheden. Søren laver års beretning. 

  

8.    Juletræstændingen og byporte.  

Vi skal have juletræer et ved købmanden og 2 i hver ende af byen. Svend Erik snakker med købmanden om 

hvornår vi skal have juletræstænding.  

  

9.    Bredbånd i Tandslets yder områder.  

Der er blevet afholdt møde og der kommer bredbånd til Fauerholm 

  



10.                Økonomi og revidering af regnskab. Preben fremlægger et revideret regnskab. Vi skal søge 

fonde til byen:  klaver, projektor 

  

11.                Hvordan kommer vi videre med torvet i byen. 

  

12.                Evaluering af tilflytter mødet i Banken.  

Der mødte en op men der kom en journalist og det blev til en artikel i avisen om vores medborgerhus 

13.                Evt. Der er en bilsælger som gerne vil have en reklame på vores bar. Hvad skal han give for det? 

2000 kr. pr. år i 5 år 

  

  

To do liste: 

Skulptur 

Legeplads i Tandsholm (evt nyttejobberne) vedligehold af borde og bænke? 

Trafikmåling til foråret 

  

 


