
Referat fra Landsbygruppemøde d.5/9-2021 

 

1. Anders Vestergaard har udtænkt en model mht. finansiering af uforudsete udgifter i projekt 

bymidte. Anders og Hanne har snakket med Connie fra kommunen, og der laves et ansøgningsbrev. 

Landsbygruppen drøfter modellen og giver grønt lys for, at der arbejdes videre og undersøges om 

det er lovligt.  

Der skal søges midler i forskellige fonde. 

Der ligger en bekymring, om vi kan blive ved med at få midler når vi ofte søger div. Fonde. 

2. Man kunne lave en idekasse ved indvielsen af torvet, hvor borgerne kan komme med gode ideer. F. 

eks. Lille legeplads, vilde blomster………Det skal være enkelt, da græsset også skal klippes,- måske 

små stier. Der kan lægges fliser man kan køre hen over med en plæneklipper. 

 

3. D. 18/9-21 kl. 12.00 er der planlagt indvielse af torvet. 

Henning Jessen laver bænke. 

Der kommer en shelter i næste uge. 

Bål-sted laves af Svend Erik og Rasmus, og laves af sten. 

Shelterne kan ikke bare stilles på jorden, da der er ujævnt! Der skal fliser under, Preben snakker 

med den som kommer med shelteren. 

Købmanden vil have slagtilbud på dagen og slush ice og slik til børnene. 

Skal der grilles pølser? 

Tandslet skole kommer med et kor. 

Der følges op på det, der skal snakkes med Lone og Andre. 

Musik – forslag til orkester, som skal have gavekort til Købmanden. Anders spørger Lone P. 

Der skal annonceres. 

Lys skal laves færdig, toilet skal ordnes – døren er i stykker! 

 

4. Keld og Hanne har været til møde i Lysabild. 

Der kan udpeges en person fra hvert sogn, som kan diskutere trafik-sikkerhed, og evt. henvende sig 

til kommunen med nye tiltag. Det er bedre når sognene slår sig sammen, så står vi stærkere i Sydals. 

Der diskuteres fodgængerfelt i Tandslet. 

Keld melder sig til trafikgruppen. 

 

5. Der er afsat 440.000 kr. til at lave film for i kommunen. Sydals vil også gerne her lave noget sammen. 

Der er et produktionsselskab herude som filmer, interviewer o.s.v. Der kommer en film som hedder 

SYDALS, så der arbejdes på sagen. Der skal redigeres på vores Tandslet film. 

6. Net-tunnelen er i stykker på udendørs legeplads, Preben har søgt en pulje og fået penge til en ny 

gyngerede og net-tunnel. Preben ordner det, måske skal det svejses, så det ikke kan stjæles!  Video-

overvågning købes når shelterplads er færdig (Preben) 2 stk. shelter sættes op. Der er søgt om penge 

til beplantning hos Linak, men der er ikke kommet svar endnu. Ligeledes er der søgt om penge hos 

Nordlys,- ingen svar endnu. Der sættes lyd-udstyr op, som vi har liggende, til de næste aktiviteter. 

Preben sætter det op. 



ØKONOMI: Landsbygruppen overfører 5000 kr. til Bittens Bank. Vi skal undersøge om bl.a. FOF kan 

bruge lokalerne til kursus. Der skal laves reklame for leje af Banken. 

7. Hanne spørger Finn L. hvor hjertestarteren er? Diskussion om hjertestarteren skal være der? 

8. Generalforsamling torsdag d. 4/11 kl. 17.00 

Indkaldelse af foreninger ved næste møde. 

9. Hjælp til foredrag d. 24 september (1864) Hanne hjælper. Der skal gøres lidt hyggeligt. Arrangement 

juleslik. 

Fastelavn – lave samarbejde med kirke og skole. 

10. 26 -27 maj 2023 Tandslet rammer plet. Keld vil gerne have et møde her i Tandslet hvor det hele kan 

snakkes igennem. Man vil gerne være med i Sydals. 

Teltgruppen skal have en tilbagemelding: Landsbygruppen ejer teltet, kan vi sætte vores navn på når 

det lejes ud? Det er dyrt at forsikre det. 

Vi forærer Ringriderforeningen teltet, og forklarer Bjarne og Tove hvorfor vi gør sådan. Vi vil ikke 

bruge det mere. 

11. Ny mødedato er d. 13/10 kl. 19.00 

 

Referant: Merete 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

         

         

 

 

 

 


