
            Landsbygruppen for Tandslet Sogn 

Bestyrelsesmøde torsdag den 3. september kl. 20 

Dagsorden 

1. Åbning af købmandsbutik.  
2. Fælleshuset Bittens Bank/status og planer.  
3. Handicaptoilet.  
4. Shelters.  
5. Tandslet rammer plet.  
6. Generalforsamling.  
7. Bæredygtig omstilling.  
8. Midler til fortove og veje.(Corona)  
9. Opsyn og vedligeholdelse af de skibe vi sætter i søen.  
10. Evt.  

Ad.1 
Hanne er mødt med Anders Vestergaard, for at aftale om hvad der skulle gøres i forbindelse med åbningen 
af Købmanden. Der er arbejdet i forskellige retninger, men det var svært at finde noget musik. Kl. 11 er der 
pressemøde med inviterede gæster, presse m.m. det foregår i Bittens Bank. Hanne hjælper med opstilling.  
Ugeavisen, JV, Nordslesviger kommer. Efter en time klipper Borgmesteren snoren. Afspærring af vejen 
måtte vi ikke, men halvdelen af vejen var ok. Preben laver lyd til arrangementet. Opstilling kl. 9.30. Per 
griller pølser, som skal være klar 12.30. Lokale gårdbutikker kommer med salg af deres produkter. Der er 
lege for voksne og børn. Købmanden er sponsor med gevinster. Det slutter kl. 16.  
 
Ad.2 
Preben har søgt forskellige sponsorater og der er indkøbt: 
Scenelys – Sponsor Tandslet Tidende/ Tandslet Friskole 

Stor kaffemaskine – Sponsor Als-arkitekten 

Projektor m/ el-lærred. – Sponsor  Linak 

1000 kr. Kellmann VVS 

Derudover er der ansøgt ved Nordea Fonden, Albani Fonden og Sydbank Fonden hvor vi afventer svar. 

Vi går snart i gang med at male og montere nyt udstyr. 

Bittens Bank har en hjemmeside med info om ledige dage, leje aftaler m.m. 

Vi regner med at lave Workshops, musik arrangerer, foredrag, øl smagning fra lokale bryggere m.m. 

 
Ad.3 
Hanne har blandt andet haft kontakt til kommunen, Der er kommet en løsning hvor Søren har fundet en 
borger i Tandslet der vil gøre toilettet rent. Tandslet skole vil sponsorere rengøringsmidler. 
 
Ad.4 
Området er ikke klar til shelters endnu, efteråret skal det jævnes ud og sås græs. 
Shelters kan sættes op til foråret. Preben kontakter EUC om de vil bygge Shelters til os. 
 



Ad.5 
Keld og Hanne har haft kontakt til foreningerne, og de er positive. De vil gerne komme med ideer til hvad 
der kan gøres. Der laves et møde med foreningerne. 
Tandslet skole har stillet arealer til rådighed til Tandslet rammer plet, derudover Bittens Bank, Gadekæret 
ved Ollundsbjerg og måske Tandslet Kirke. 
Der laves en ungdomsfest. Der etableres 2 festtelte. Hoppeborg område på 1200 m2, skiftevis musik i de 
forskellige telte. Sydals hallen og ringriderpladsen er optaget på grund af byggeri.  
Så festen foregår i og omkring bymidten. 
Keld regner med 1500 mennesker over 2 dage. 
Entreen er 50 kr. på festpladsen. Som omfatter festtelte og musik, dog ikke hoppeborg området.  
28. september kl. 19, er der fællesmøde med foreningerne. 
 
Ad.6 
Per laver sandwich, antal kommer senere. 
Preben køber øl/vand.  
På valg er Søren som ikke ønsker genvalg. 
Keld, Rasmus og Hanne modtager genvalg. 
Annonce er i Tandslet Tidende i august nummeret. 
 
Ad.7 
Vi er ikke interesseret i projektet, har ikke tid/ressourcer. 
 
Ad.8 
20 mil kr. er afsat i Sønderborg kommune til nye veje og fortove, vi undersøger om vi kan finde steder i 
Tandslet der trænger. 
 
Ad.9 
Preben vil gerne at når vi sætter nye skibe i søen, at der så bliver lavet en plan om opsyn og vedligehold, så 
de altid ser pæne ud. Projekterne skal have en fast kontaktperson, som ikke behøver at være en fra 
bestyrelsen, men en frivillig fra byen. 
 
Ad.10 
 
Referent: Preben Bonde 


