
Bestyrelsesmøde den 11-03-2020 

Dagsorden: 

1. Valg af næstformand, status over opgaver.  
2. Budget over Tandsletfilmen og Fastelavnsfesten.  
3. Evaluering af Fastelavnsfesten og Byd en fremmed til middag.  
4. Nyt fra aktivitetsgruppen.  
5. Koordinering af vores opgaver ved By og Ringriderfesten.  
6. Nyt fra Landsbyforum.  
7. Nyt fra Sydals Landsbylaugene.  
8. Status på købmand og Medborgerhus.  
9. Status på hjertestarteren på Købmandens bygning.  
10. Fondesøgninger.  
11. Praktiske arbejdsopgaver i foråret/evt. vedligehold/forsikring af bålhytte.  
12. Evt. 

Bodil og Erling har via e-mail meddelt at de ikke længere ønsker at være en del af Landsbygruppen 

for Tandslet Sogn. Bestyrelsen tager dette til efterretning. 

Ny Næstformand er nu Preben Bonde, der også er Kasserer. 

Udgifter og indtægter fra Tandslet filmen og Fastelavnsfesten blev gennemgået og godkendt. 

Fastelavnsfesten gik fint med ca. 80 deltagere, det gav et underskud på 945 kr. 

Byd en fremmede til mad var ikke den store succes, til efterfølgende kaffe og kage var der i alt 8 

personer. Vi syntes at ideen var fin, og tænker vi kan prøve på et andet tidspunkt igen. 

Repræsentanter i Landsbyforum er nu Svend Erik og Per. 

Repræsentanter i de 5 Landsbylaug er Keld, Svend Erik, og Hanne. 

Preben indkalder til ringridermøde når Corona krisen er overstået. 

Fællesmødet i Bittens Bank gik godt, der kom ca. 25 personer fra forskellige foreninger, og der var 

en god og positiv stemning. 

Der var enighed om at der skal laves en stor ”Byfest” i 2021 hvor de lokale foreninger står for 

aktiviteterne. Til formålet laves der en folder som omdeles i Tandslet ultimo marts. 

Eventen skal foregå den 28.-30. maj 2021 og der tænkes stort. 

Keld laver en ansøgning omkring 1. oktober, for at få den finansieret. 

Der arbejdes hårdt på at finde en løsning så vi fortsat kan have en købmand i byen, Tandslet ApS 

arbejder på sagen. 

Hjertestarteren som sidder ved købmanden skal serviceres, Søren spørger Tandslet ApS om de vil 

gøre dette, ellers vil Rasmus fra Friskolen gøre dette, det kræver dog at den flyttes over på 

Friskolen. 



Der er kommet en Mobilitets forening i Sønderborg kommune som alle Landsbylaug er mellem af. 

Formålet er at der kommer 2 busser som man kan leje, til for eksempel familiefester. 

Kommunalt tænkes der i Bump i Skovby, førerløs færge Kegnæs – Høruphav, og der gives flere 

penge til vedligeholdelse af cykelstier. 

Landsbygruppen har sendt ansøger afsted til Shelters, her kommer et svar ca. 29. marts, der er 

også søgt om fremviser og lærred til Bittens Bank. 

Vi blev enige om at vi i år også vil lave ”Vi holder byen ren” affaldsindsamling, Søren og Hanne står 

for det praktiske med arrangementet, og Bjarne Andersen vil tage sig af selve affald indsamlingen. 

Hvornår det bliver afhænger at udviklingen af Corona virusset. 

Referent Preben Bonde 

 

 


