
Landsbygruppemøde mandag d. 13.06.2022 
 
 
Tilstede: Preben, Kjeld, Svend Erik, Bjarne, Hanne, Teresa 
 
Afbud: 
 
Dagsorden/Referat: 
 

1. "Wood sculpture" og de praktiske opgaver i forbindelse med det. Placering af skulpturen, 
afsløring m.v. 
Arrangementet starter søndag d. 19. Juni kl. 13 med velkomst af borgmester Erik Lauritzen. 
Landsbygruppen er velkommen til at deltage og der lægges op til at vi gør god reklame for 
arrangementet. Der er også mulighed for at inviterer kunstneren ud til Tandslet for at se området, 
hvor skulpturen skal stå. Der vil fint at følge tilblivelsen dag for dag og lægge til på Facebook så alle 
i Tandslet kan følge processen, hvilket også vil være god reklame. Torsdag d. 23. er der et fælles 
arrangement sammen med kunsterne, værtsfamilier, skulpturmodtagere og arrangører -  hvor der 
gerne skal deltage 2 repræsentanter fra Tandslet. Preben kan deltage og evt. Lilly (Hanne spørger 
Lilly om hun kan deltage).  
Der er overdragelse lørdag d. 25. Juni kl. 12.30. Anders og Hanne og evt. Lilly vil deltage.  
Skulpturen kan afhentes i Augustenborg fra d. 1. September. Preben spørger om Jes kan hjælpe med 
at hente den. 
 
Der nedsættes et “fundamentudvalg”. Svend Erik, Bjarne sidder med i udvalget. 
 
Der laves et indvielsesarrangement, hvor der markeres at skulpturen er kommet “hjem” til Tandslet. 
Datoforslag er lørdag d. 10. Sep. – Preben spørger Anders om det kan passe med ham. 
 

 
2. Bittens Bank og den daglige drift og økonomi. 

Der er kommet et driftstilskud til og med 2023. I anden kvartal bliver vi inviteret ind til en ny 
drøftelse om vi vil kunne få et tilskud fremadrettet. Her skal der præsenteres et regnskab/budget, 
sådan at det bliver synligt hvad der kan forventes af udgifter fremadrettet. 
 
Der vil være oplagt at invitere de omkringliggende landsbylaug til også at tilkendegive at de vil 
anvende/støtte op om brugen af “Bittens Bank” – dette vil forstærke vores argumentation ift. at få 
støtte fremadrettet. 
 
Der er kommet et ønske om at en enkelt eller to kogeplade til eks. Opvarmning af sovs og lignende. 
Der er ligeledes behov for at få malet køkkenet. Der foreslåes at der investeres i et køkkenbord, der 
kan klappes op og ned, bl.a. til anretning o. Lign.  

  
 

3. Arrangementer.  
Der solgt 11 billetter til romsmagning – vi forventer at der kommer ca. 20 i alt. 
Der er blevet efterspurgt et plantemarked igen til næste år. 
 
Når vi fremadrettet opslår arrangementer, anbefales det er de oprettes som en “begivenhed”. Dette 
vil sikre en synlighed løbende. 
 



Der overvejes om der vil være interesse i et arrangement med Carsten Knudsen (de nattergale) – der 
lægges en føler ud på Facebook inden der træffes beslutning. 
 

 
4. Krea café.  

Aftalen er fortsat sidste tirsdag i måneden. Næste gang er d. 28. Juni (pause i juli) og der overvejes 
at der til efteråret afholdes hver 14. Dag. Hanne og Lisbeth aftaler hvornår der skal trappes op til 2 
gange pr. Måned. 

 
5. Generalforsamling. 

Dato fastsættes til torsdag d. 27. Oktober kl. 17. 
Et tema kan være en ny udviklingsplan for Tandslet og samle input fra deltagerne til 
generalforsamlingen. 
Dato og tema bliver annonceret i Tandslet tidende. Hanne inviterer de respektive foreninger. 
 

6. Evt. 
Landsbygruppen takker for de ting som teltgruppen vil donere efter at teltgruppen beklageligvis har 
valgt at nedlægge sig selv. 


