
Møde landsbyrådet den 30-01-19 

Deltagere : Søren, Preben ,Svend Erik, Erling, Bodil 

1. Vi har fået til sendt  ” ide høring af kommuneplan” . Ifølge planen skal byerne 

langs kysten på Sydals kunne sælge deres huse uden bopælspligt. Vi drøftede om 

det var noget vi syntes om. Og der var både argumenter for og imod. Vi besluttede 

ikke at kommentere noget i planen. 

2.Der har været møde med de 5 landsbylaug på sydals. Søren havde lavet en 

gennemgang af Tandslet landsbylaug gennem tiderne, det samme havde de andre 

laug.  De havde talt om at kommunens ide med at spare oprensning af vejbrønde  

væk, var en utrolig dårlig ide. Vejbrøndende vil sande til. og det koster meget at få 

dem renset op igen. 

3. Erling fortalte om svaret fra borgmesteren angående  det vejarbejde som er 

udført. Vi fik først malet striberne op og derefter fik vi hele vejbelægningen fræset 

op et par mdr. senere og lagt ny belægning. Det er to ting som kører automatisk 

derfor faldt det sammen. 

4. Teltet til ringridning ligger stadig til reparation 

5. Status på Købmanden. Der er samlet 655000 kr og der er blevet lovet 25000 plus 

andre, så vi er godt begyndt.  Gruppen skal have møde med Dagrofa den 6 feb og 

der skal derefter stiftes et anparts selskab med 2 direktører. Pengene skal 

indbetales, og der skal være stiftende generalforsamling.  

6. Medborgerhus. Søren orienterede om vores sidste møde med kommunen, hvor 

de fik yderlige materiale om vore brug af huset. Vores udvidede ansøgning vil 

komme på møde i marts. 

7. Vi mangler en ny udviklingsplan for Tandslet . Preben vil arbejde på det. 

8. Fastelavnsfest på skolen den 3 marts. Vi mangler hænder så Preben vil sørge for 

at det bliver slået op på Tandslet facebook.   Hjælpere:  Erling, Svend Erik, Bodil.  

Vi mødes kl 12 og gør klar. Preben taler med skolen og Lilly. 



9. Der er general forsamlinger i de forskellige foreninger, hvor vi gerne skal have en 

repræsentant med. Søren tager:  TUI og kegleklubben Preben tager: 

Lokalhistorisk og sydalshallen 

10. Økonomi. Der skal bruges penge til stiftende generalforsamling og borgermøde 

vedrørende købmanden. Søren vil spørge, om ikke Bitten vil sponsorere drikkelse, 

da vi hjælper hende. 

11. Ringridning og byfest. Preben vil indkalde til møderne. Der mangler en event til 

lørdag eftermiddag, og der kom flere forslag : halm labyrint. Halm basin med vand 

og en planke over, som man kan slås på til den ene falder i vandet. 

12 Evt. Vi skal måske holde et møde for borgerne, så de kan komme med deres 

forslag til, hvad de kunne tænke sig at der skal ske i Tandslet.  

Vi kunne også invitere de forskellige foreninger så de sammen med os kunne 

fortælle hvad de har af planer for det kommende år.  

Vi kunne være vært med en kop kaffe og en småkage. 

Vi kunne godt tænke os at der var nogle hjerteløbere her i byen. Det kunne evt  

koordineres fra købmanden i åbningstiden. 

Emner til næste bestyrelsesmøde 

Teltet klar til ringridning 

Få ryddet bag Bittens Bank 

Spejl på Ollundsbjerg 

Turistfolder 

 

To do liste 

Aftale punkter til næste bestyrelses møde 

Borgermøde om vores by 

Få ryddet bag banken ( Christian Hedegaard har maskinerne) 



Turistfolder. Preben køber en holder 

Hjertestarter er søgt 

Tandslet video . Preben spørger Robert hvor langt han er nået. 

Skilt til tårnet. Der skal laves et til døren og det nuværende hives op 

Musikarrangementer : Repeatles 9 februar,  

 

Næste møder  19 marts og 8 maj 

19 marts. Bodil tager kage med 


