
 

Referat Landsbygruppemøde den 13.05.20 
 

Dagsorden. 

1. Tidsplan over køb og montage af shelters. 
Der bliver snakket om at lave en drejesokkel på disse, hvilket vil være helt nyt i Danmark. 
Så vil man kunne dreje shelterne i forhold til vinden. 
Søren vil undersøge hvor de kan stå. Der skal laves en mellem financering, Keld kontakter 
Connie Skovberg. Vi venter med at bestille til vi ved hvornår pladsen er klar. 
Vi skal overveje et bookingsystem til shelterne. 

2. Status på købmand og medborgerhus. 
Købmanden er nu på plads, alle underskrifterne er på plads. Bitten lukker ned 1. august. Og 
butikken skal så renoveres. Butikken åbner igen 1. september. Der er lavet en ansøgning 
om et vægmaleri. Håndværkerne er ved at være klar, start om ca. 10 dage. 
Der nedsættes et Bittens Bank udvalg. Preben og Svend E. 

3. Tandslet rammer plet. 
Folder er lavet, som omdeles med næste Tandslet Tidende, der skal laves budgetter, der 
skal laves ansøgninger, Landsbylaug på Als kontaktes, vedr. reklame. 
Alt er muligt til dette arrangement.  
Har vi nemkonto?  

4. Sporet ved Tandslet. 
Søgning af vedligeholdelses pulje Spor i Landskabet. 
2500 stk. nydesignet foldere til sporet. 
QR kode skilt der henviser til folderen. 
1. stk. infostander med oplysninger om sporet. 
Sporet skal klippes, Søren kontakter nyttejobbere. 
 

5. Vedligeholdelse af Legepladsen i Tandsholm. (Evt. nyttejobberne.) 
Søren spørger John fra Nyttejobbere om de vil male de 2 naturlegepladser. 

6. Trafikmåling. 
Søren har haft møde vedr. 2 minus 1 vej, dette er kommunen ikke interesseret i. 
 en trafikmåling. 

7. Affaldsindsamling. 
Nej 

8. Evt. 
Lars P. Jensen 20821603, har spurgt om de må bruge Transformatortårnet som GPS punkt. 
Folk skal finde punktet og skrive sig i en Logbog, de skal derfor hente nøglen ved købmanden. 
Dette er en win win fordi købmanden får besøg og samme gør Transformatortårnet. 

Økonomi. Vi har 9.938,79 på Banken 
Afslag fra Hørups genbrug vedr. ansøgning om projektor til Bittens Bank. 
Der købes 20 bøger til nyankomne til Tandslet. Preben bestiller ved Lokalhistorisk arkiv. 
Vi støtter Mommark Landsby laug i en ansøgning om en solid badebro. 
Generalforsamling, torsdag den 22. oktober kl. 17, i Bittens Bank. 
Kommende bestyrelsesmøde er torsdag den 3. september kl. 19 i Bittens Bank. 


