Referat af møde i Landsbygruppen

Torsdag 18-1-2018

Deltagere: Svend Erik, Bente, Asbjørn, Erling, Søren og
Bodil

1. Planlægning af Fastelavnsfest d. 11-2-2018
Indkøbene til festen gennemgås og justeres. Der blev
diskuteret, om ikke friskolen kunne hjælpe mere til ved
arrangementet. Det blev besluttet, at Bente skulle søge
hjælpere via vores facebookside. Preben laver opslag som
sættes op forskellige steder
2. Evaluering af julepyntning i byen
Der var ca. 30 børn, som havde hængt julesokker op hos
købmanden , og der var rimelig opbakning til
juletræstændingen. Bitten vil derfor gerne stå for disse
arrangementer igen næste jul.
Det blev besluttet, at vi igen skal have julemanden op i
tårnet. Derudover skal vi have lys på fælleshuset og
juletræer ved byporten. Konkurrencen om hvem der
pynter mest op gentager vi, da det gav lidt mere lys i
byen.
3. Hvordan går det med facebooksiden

Facebooksiden ” os i Tandslet” har ca 170 medlemmer og
er en succes.
4. Orientering fra fællesudvalget.
Svend Erik og Søren har været til møde i Lysabild med de
5 landsbylaug på Sydals, om den fremtidige udvikling her.
Der er blevet bevilget 200.000 kr til landsbylaugene til
udvikling af kystturisme
Der bliver indkaldt til borgermøder de forskellige steder,
og her i Tandslet bliver det den 22 februar i fælleshuset.
Senere mødes de 5 laug igen, gennemgår forslagene og
beslutter hvilke der skal bruges penge på
Mødet i fælleshuset bliver sammen med Mommark
landsbylaug.
Vi sender skriftlige invitationer ud til foreningerne og de
erhvervsdrivende i vores område, da det måske får flere
til at møde op.
Vi vil spørge Karsten Koch fra Mommark, om han vil holde
et oplæg, hvis de i Mommark synes det er en god ide. Der
vil blive serveret øl, vand, kaffe og wienerbrød i løbet af
aftenen.
Vi diskuterede hvad vi har at tilbyde turisterne her i
Tandslet, og kom frem til, at vi har en smuk natur og en
flot naturlegeplads. Skiltningen til naturlegepladsen er

mangelfuld, så vi skal høre hvad det koster at få sat skilte
op.
Søren vil finde ud af, om vi må rette på indbydelsen, hvis
Karsten Koch vil holde oplæg.
Vi blev enige om, at der ved mødet kun skulle være en
person, som skrev alle forslagene ned.
5. Status på Gadekæret v. Ollundsbjerg
Kommunen vil ikke betale for oprensning ved gadekæret,
men gerne tage vandprøverne. Hvis vandprøverne siger
god for det, vil vi høre Jess, om han kan rense det op til en
god pris.
6. Hvor skal borde og bænke stå i foråret
Vi vil sætte to borde bænke sæt ved gadekæret, et sæt
ved Bitten og et sæt ved den tomme plads ved det gamle
snedkeri
7. Udvalget for fondsøgning til Bittens bank
Ved mødet blev det besluttet, at vi søger kommunen om
hjælp til at etablere et fælleshus i bygningen. Anders
Vestergård kontakter kommunen og hører om det stadig
er Charlotte Engelbrecht der står for den afdeling. Vi vil
invitere politikeren på en rundvisning i huset, og fortælle
om vores planer.

Hvis intet kan lade sig gøre den vej vil vi begynde at søge
fonde.
8. Forårs program for Bittens bank
Det er et godt program der er sammensat.
9. Økonomi
Det blev besluttet ikke at flytte konto i første omgang.
Preben skal være kasserer og Asbjørn skal lave regnskab
10. Status på By og Ringriderfest
Der blev opfordret til, at vi skulle tage en tur til Broager
ringridning, for at få inspiration, da det er meget
populært.
11. Tandslet Guide
Tandslet guiden er revideret
12. Bordet rundt, Landsby sladder siden sidst.
Ikke så meget, se under evt.
13. Sporet, markering pæle
Der skal være synlige vejvisere på ruten
14. Evt.
Der skal laves en ”to du” liste over de ting der skal laves.

Der skal søges om hjælpere til det praktiske arbejde på
vores facebookside.
Erling foreslog, og vi lavede en lille film om Tandslet. Han
har noget familie som kan flyve med en drone og vise hele
byen. Skolen kan evt som projekt, gå ud og lave interviews
m.m. der skal så findes en som kan klippe det hele
sammen.
Søren har været til møde med Stofa, da der er en del
husstande der ikke har bredbånd. Der mødte kun 4
personer op.
Bodil vil have kommunen til at klippe deres hæk ned til
det offentlige areal bag Ollundsbjerg. Det gror helt til så
hestene næsten ikke kan komme forbi når de stiller op til
ringridning. Christian Nordstrøm Vej og Park kan
kontaktes.
Der blev foreslået at vi laver et torv ved banken og
købmanden. Personalet ved købmanden er indforstået. Vi
kan skærme det af med blomsterkasser evt lavet af paller,
sætte borde og bænke op og gøre det hyggeligt.
Vi kan lade den lille gang i banken stå åben. Der kan man
så anbringe turistbrosurer m.m. så de er frit tilgængelige
for turister. Bitten har tilbudt at låse om aftenen når hun
lukker forretningen.

For at etablere torvet, kan vi lave en arbejdslørdag og
søge hjælpere via facebook.
Der skal købes flere plastborde når de kommer på tilbud.
Der skal skiftes et elstik
Vi skal have plantet blomsterløg i vejkanten ved byporten.
Vi kan gemme dem vi selv har i overskud, og så deler
kommunen vist også den slags ud, bare vi selv planter
dem.
Søren fortæller, at der er planer om at etablere en
fællesfond i Sønderborg, så man evt kan låne til huskøb og
andet.
Vi holder fremover vores møder i ” Bittens bank”

