
Møde i landsbygruppen d 22-01-2020 

1. Tilbagemeldinger fra andre udvalg 

Hanne fremlægger fra mødet med de 5 landsbylayg på Sydals, hvor den fælles udviklingsplan for landsbyer 

på Broagerland og Sydals blev offentliggjort .Det er planen at vi skal bruge den som guide fremover og 

arbejde hen imod de mål vi har sat . Vores Film om Tandslet blev også vist og fik ros 

Landsbyforum vil undersøge om der reelt er problemer med at låne penge til at købe huse på landet. Vi har 

modtaget et skema hvor folk kan melde tilbage hvis de har haft problemer. Vi sætter skemaet på vores 

facebookside så folk kan melde tilbage. 

 Der er arrangeret møde i Bittens Bank den19 februar ang. skrotning af olietanke som opvarmning. Der vil 

være fokus på grøn og miljøvenlig opvarmning 

Vi vil søge puljen for borger initiativer om to sheltere som skal være bag Bittens Bank. Keld vil få lavet et 

overslag på prisen  

Der er kommet besked fra kommunen om at vi skal have nye skilte på Sydals. Da Preben fik lavet nye sidste 

år, vil han tale med dem. 

Preben fra købmanden fortæller at hjertestarteren hos dem mangler batterier. Den skal virke så Rasmus vil 

tage kontakt til firmaet. 

2. Status på købmanden.  

Søren fortæller at brugsretten på stykket bagved Bittens Bank er forhandlet så det gælder på ubestemt tid. 

Det er blevet tinglyst på advokatkontor i dag 

3. Planlægning af fastelavn  

Preben handler ind som vi plejer 

Hvem hjælper : Hanne, Søren , Bodil, Sven Erik  

4. kommende aktiviteter 

Spis hjemme hos. Det skal sættes på vores facebook side så folk kan byde ind om de vil være med 

Hvad kan vi gøre for børn og unge i byen. Laver et fællesmøde med alle foreninger 

Per efterlyser en Brakmark hvor naturvejleder kan finde planter der kan spises  

5. Evaluering af juletræsudsmykning og juletræstænding.                  

Lyset var ikke godt nok med batterier. Juletræstændingen var en susses 

6. kassebeholdningen 

Vi får gennemgået regnskabet 



7. Nye tilflyttere  får udleveret pjecen om Tandslet som vi stadig har en del af 

 8. Reklameskilte på bar.  

Autohuset fik reklame på den ene bar. Søren undersøger og skriver til ham  

9. Evt.   

Sol og strand vil give penge til projekter 

Kommunen har renset branddammen. Indhegningen trænger til at blive renoveret. 

Møde deltagere : Søren Elholm, Hanne Hjortlund, Per Jespersen, Svend Erik Carstensen, Preben Bonde, 

Rasmus Ladefoed, Keld Abrahamsen, Bodil Jacobsen 

 

To doo liste 

Der skal graves rødder op på stykket bag banken 

Medborgerhuset skal males indvendig 

 

  


