
Landsbygruppemøde 25.04.2022 
 
Tilstede: Hanne, Keld, Preben, Svend Erik, Bjarne, Teresa 
 
Dagsorden/referat: 

1. Køb af anparter og dokumentation til kommunen. 
Vi har nogle spørgsmål vedr. anparter, da anpartsbeviset er misvisende – Hanne følger op ved 
Anders, sådan at det kan blive rettet til. Derudover er al dokumentation indsendt til Sønderborg 
Kommunen. 
 

2. Kommende aktiviteter og nye ideer til aktiviteter (herunder Rom smagning) 
Bjarne har sendt nogle datoformatet til Preben ift. Romsmagning. Dato fastsættes til d. 30.09.2022 
kl. 19.  
349,- er prisen op til 20 Pers. Hvis der bliver flere er prisen 299,-. Landsbygruppen sætter prisen til 
349,- og er der overskud, går det til lokaler og landsbygruppen. Der serveres lidt chips og flütes. Der 
kan købes lidt øl og vand. 
 
Der er “bytte plante-dag” søndag d. 1. Maj 2022 fra kl. 10-16 i kommende weekend. Børn og 
familier kan komme og bygge insekthotel og derudover kan der laves pandekager over bål. Alt 
foregår ved Bittens bank. Svend Erik står for insekthotel, Hanne står for bål og Preben står for 
catering. 
 
Preben foreslår et foredrag med Steen Jørgensen, de kran historiefortælle bl.a. om 1864. Preben 
undersøger muligheder. 
 
Der drøftes yderligere muligheder for andre aktiviteter i efterår/jul 

 
3. Hvordan får vi mere liv i aktiviteterne? Er der noget vi overser? Flere tilbud og muligheder? 

Det er bedst hvis ønsker og initiativer kommer fra andre borgere i byen. Krea café kan måske være 
inspirator for andre initiativtagere i Tandslet. 
 
Et forslag kan også være en filmklub, hvor der vises smalfilm – det kan være evt. være en aktiviteter 
til efteråret. Det kan være en god ide at invitere hele Sydals. 
 
Et forslag kan også være at invitere til at familier kan tage sin kaffekurv med, og spise morgenmad i 
fællesskab.  
 

4. Hvad gør vi med “Tandslet Rammer plet”? 
I sin oprindelige form er idéen ikke længere aktuel og Landsbygruppen vil ikke længere arbejde 
videre med dette tiltag. 
 

5. Café Krea. 
Der er plads til alle former for håndarbejde og kreative aktiviteter. Det starter op første gang i 
morgen tirsdag d. 26.04.22 og vil fremadrettet foregå den sidste tirsdag i måneden. Alle kan komme 
med hver sit håndarbejde – inspirere og hjælpe hinanden i et hyggeligt fællesskab. Man kan komme 
i tidsrummet mellem kl. 19 og 21.30. Hanne afvikler det sammen med Lisbeth Jessen, der står bag 
initiativet. 
  

6. Samarbejde med LOF og FOF. 



Hanne vil tage kontakt til både LOF og FOF og AOF ift. om nogen af dem kan have interesse i at 
bruge Bittens Bank til noget. 
 

7. Økonomi omk. Bittens Bank – status. 
Preben har sendt en ansøgning om et drifttilskud til husleje i Bittens Bank. Ansøgning bliver 
behandlet d. 1. Juni 2022. 
Pt. Er der en kassebehandling 37.500 kr. 
Der er investeret i en opvaskemaskine.  
 

8. Vores deltagelse ved By- og ringriderfesten. 
Landsbygruppen støtter op om en byfest i Tandslet. Der inviteres til et fællesmøde med alle 
foreninger d. 10.05.22 kl. 19 i Bittens Bank. Her tages der stilling hvordan byfest og ringridning 
afvikles i år. 
 

9. Evt. 


