
Bestyrelsesmøde den 5. november kl. 19 

Dagsorden: 

1. Bestyrelsen konstituerer sig og fordeler ansvarsområder.  

2. Juleudsmykning af byen. – Juletræ hvem? 

3. Kan julemanden komme på besøg i byen, på en eller anden måde?  

4. Julesokker hos købmanden.  

5. Hvordan kan vi være synlige i en Coronatid?  

6. Vedtægtsændring – vi har et hængeparti. ( Mht. antal af bestyrelsesmedlemmer, er ikke 

rettet)  

7. Er der ting vi skal være opmærksomme på i vedtægterne, eller er de fine som de er?  

8. Teltgruppens forslag.  

9. TUI.  

10. Evt  

 

Ad.1 

Bestyrelsen 

Hanne Hjortlund, Tlf. 30 23 04 05, hannehjortlund@privat.dk 

Preben Bonde, Tlf. 52 19 16 70, bonde@tandslet.dk 

Svend Erik Carstensen, Tlf. 74 40 75 46, holballe12@bbsyd.dk 

Rasmus Ladefoged, Tlf. 74 40 55 77,  rl@midgaardweb.dk  

Per Jespersen, Tlf. 20 63 72 00, kontakt@toft23.dk 

Keld Abrahamsen, Tlf. 51 14 19 50, keld3003@gmail.com 

Rene K. Iversen, Tlf. 25438658, mienfog@mail.dk 

Suppl. 

Merete C Thornhal, Tlf. 61112291, tandslet-murerforretning@mail.dk 

Teresa Schurmann, Tlf. 23698327, tschurmann76@gmail.com 

 

Følgende poster er blevet besat. 

Formand: Hanne Hjortlund 

Næstformand: Preben Bonde 

Kassere: Preben Bonde 

mailto:rl@midgaardweb.dk


Referent:  

Teresa Schurmann 

Shelters/handikap toilet. 

Kontaktperson: Per Jespersen 

Bittens Bank. 

Kontaktperson: Preben Bonde 

Landsbygruppens telt: 

Kontaktperson: Svend Erik Carstensen 

Sporet ved Tandslet/naturlegepladsen: 

Kontaktperson: Merete C. Thornhal 

Fastelavnsfesten. 

Kontaktperson: Hanne Hjortlund 

Ringriderfesten. 

Kontaktperson: Preben Bonde 

Tandslet rammer plet. 

Kontaktperson: Keld Abrahamsen 

Tandslet Tidende. 

Kontaktperson: Preben Bonde 

Landsby laug på Sydals:  

Keld Abrahamsen, Hanne Hjortlund, Svend Erik Carstensen,  

Landsby forum:  

Keld Abrahamsen, Per Jespersen 

Velkommen til Tandslet:  

Per Jespersen 

   

Ad.2 

Vi blev enige om at der ikke opsættes julekranse i lysmasterne langs Mommarkvej mere. 

Vi tænker at koncentrere os om området omkring bytorvet og Bittens Bank. Landsbygruppen vil 

rejse et juletræ ved Bittens bank og sætte lys på. 

Vi vil lave en konkurrence om hvem der har jule udsmykket sit hus udvendigt bedst, og vinderen 

får en gavecheck til købmanden på 500 kr. Der sættes lys op på Bittens Bank. 

Måske kommer der små træer op ved bygrænsen med lys på. 

 

 



Ad.3 

På grund af forsamlingsforbuddet er det ikke vores tanke at lave et arrangement med en julemand 

i år. 

Ad.4 

Dette støtter vi ikke mere, dette må købmanden selv stå for. 

Ad.5 

Landsbygruppens synlighed vil i denne Covid-19 tid være igennem Tandslet Tidende, Facebook og 

tandslet.dk. 

Ad.6/7 

De nye vedtægter som var blevet besluttet på generalforsamlingen, blev underskrevet, og vi vil 

senere se om der skal laves flere justeringer. 

Ad.8 

Dette punkt blev udsat til næste bestyrelsesmøde, da vi skal undersøge om der er ulemper ved at 

få Teltgruppen ved Tandslet ringridning ind som Ad. Hoc gruppe. Keld undersøger. 

Ad.9 

Keld og Hanne har været til et møde, som TUI havde inviteret til. De har problemer med at få 

bestyrelsesposterne besat, samt trænere til deres hold. Der kom ingen afklaring ved dette møde 

og Hanne er inviteret til et nyt møde. Vi tænker at tiden er til at tænke større tanker og at få et 

samarbejde på tværs af bygrænserne. 

Ad.10 
Hjerteklub Danmark har henvendt sig og vil gerne servicere vores hjertestarter for 9.500 kr. for 5-årig 

periode. De vil indsamle pengene til serviceabonnementet ved de lokale håndværkere i Tandslet. 

Per tjekkede dem via google og det viste sig at der har været problemer med de aftaler man laver med 

dem. Så vi afviser. Rasmus har lovet at undersøge hvilken løsning der kunne være bedst for Tandslet. 

Solveig der gør rent, har henvendt sig for at spørge om vi kunne låse handikap toilettet af om vinteren, da 

det ikke bliver benyttet. Svend Erik finder en løsning på hvordan vi aflåser toilettet om vinteren. 

Købmanden får en nøgle, da han bruger det som kunde toilet. 

 

Næste bestyrelsesmøde bliver torsdag den 28. januar 2021 kl. 19 i Bittens Bank. 

Referent Preben Bonde 

 


