
Møde i Landsbygruppen d. 16.02.2022. Kl. 19.00 i Bittens Bank. 

 
Tilstede: Keld, Svend Erik, Preben, Bjarne og Hanne. 

Afbud: Teresa og Rasmus. 

 

Dagsorden/Referat: 

 

1. Fastelavnsarrangement d. 27.02.:  Preben bestiller varer hos købmanden og sørger for 

fastelavnstønder, kongekroner, køller og reb. Preben sørger for vekselpenge og laver et skilt 

med MobilePay. Hanne har aftalt med købmanden, at de kommer 2 personer der hjælper 

med at transportere varer over til skolen, de hjælper med klargøring til fastelavnsfesten og at 

købmanden er en del af arrangementet. Købmanden sponsorerer slik til tønderne. Bjarne 

melder sig til at hjælpe. Preben og Hanne kontakter flere personer mht. hjælp på skolen. Vi 

mødes på skolen kl. 12.00.  

2. Møde vedr. By- og ringriderfesten d. 7. marts:  Invitationen er lavet i samarbejde med 

Tove Wehl, den er omdelt gennem Tandslet Tidende og også sendt ud pr. mail til alle 

foreninger, hallen og skolen. Der er lavet en tilføjelse til dagsordnen, da 

Ringridderforeningen har besluttet at ringridning bliver afviklet om lørdagen. Hanne sørger 

for forplejning til mødet. Fra landsbygruppen deltager: Keld, Preben, Svend Erik (måske) og 

Hanne. Hanne undersøger om Teresa og Rasmus kommer. 

3. Kommende arrangementer:  D. 3. marts. koncert med Rikke Thomsen i Bittens Bank – et 

arrangement i samarbejde med Sønderborghus. Preben bestiller Øl, vand og vin hos 

købmanden. Vi tager pænt imod musikken og sørger for forplejning og div. Sønderborghus 

kommer med teknikken/lydudstyr. Preben og Hanne stiller op til arrangementet. 

D. 16. april har vi affaldsindsamling kl. 10.00-13.00. Preben kontakter Bjarne Ley 

Andersen, vedr. ruter. Vi har gribetænger på depotet i Bittens Bank. Preben køber poser. 

Mht. forplejning, gør vi som sidste år – går over til pølsemanden og bestiller maden og får 

en regning.  Sønderborg kommune betaler forplejningen Tilmelding til Hanne. Hanne 

aftaler med pølsemanden. 

D. 01. maj: Plantemarked på byens torv. Der er mulighed for et bytte eller sælge sine frø, 

planter og andet fra haven. I forbindelse med arrangementet har børn mulighed for at bygge 

et insekthotel, sammen med deres forældre. Materialer stilles gratis til rådighed – tilmelding 

hos Preben. Vi indvier vores bålsted. 

4. Siden sidst ved Preben: Der er etableret ny hængelås på transformatorstationen. Der er 

kommet nyt plexiglas i den ene ramme ved Bittens Bank. Preben har sendt dokumentation 

til Connie Skovsbjerg vedr. shelters og det er godkendt. Preben arbejder på en god 

beskrivelse af vores shelters, deres beliggenhed m.v. så det kan findes på udinaturen.dk . 

Han har søgt vedligeholdelsespuljen om kraftige borde/bænkesæt til naturlegepladsen i 

friskoven. Der søges om båludstyr. 

Preben har kontakt med kommunen vedr. forlængelse af tilskud til Fælleshuset, - samme 

beløb som tidligere bevilget. 

Der er midler til nyt køkkeninventar. 

Tandslet guiden er opdateret. 

5. Dialog vedr. økonomi: Økonomien ser på nuværende tidspunkt fornuftig ud. 

6. Evt: Næste møde d. 5. april. 

 

 

Ref. Hanne Hjortlund Hansen. 

 

  

 


