
Dagsorden/Referat til Landsbygruppemøde d. 26.5. kl. 19.00-21.00 i Bittens Bank. 
  
Deltagere: Hanne, Merete, Rasmus, Keld, Preben, Teresa 
Afbud: Sven Erik 
 
Dagsorden/Referat: 
1. Konstituering af suppleanter. 

Merete fortsætter i landsbygruppen i 1 år. Teresa fortsætter i landsbygruppen i 2 år. 
Landsbygruppen fortsætter uden suppleanter. 

 Hanne undersøger om Per vil fortsætte med at besøge nye tilflyttere i byen 
  
2. Teltgruppens forslag – opfølgning. 

Preben undersøger ved et forsikringsselskab, hvad det koster at have en form for 
”ansvarsforsikring” på selve teltet. Hanne melder dette tilbage til teltgruppen. 
 
Efterfølgende har der været en mailkorrespondance, hvor Sven Erik oplyser at teltet 
ikke er godkendt til offentlige arrangementer. 
 
Punktet bliver derfor igen drøftet, når Preben har undersøgt krav og muligheder ved 
et forsikringsselskab. 
 

3. Evaluering af aktiviteter/kommende aktiviteter – herunder “Tandslet rammer plet”. 
Evaluering: 
Der har været mange positive tilkendegivelser på juleudsmykningen 2020. Nogle 
borgere undrede sig dog over at der ikke var lys i masterne. 
Det var en stor en succes med besøg rundt i byen af julemand og julemor – stor 
begejstring fra mange vinkende børn. Landsbygruppen vil arbejde videre med en 
lignende idé i år.  
Der har været vandre bingo – det fungerede rigtig godt med stor tilslutning. 85 breve 
i alt, hvilket må betragtes som en succes. 
Påskejagt – god tilslutning. Der er fortsat påskeæg tilbage til næste år. 
Affaldsindsamling – efter indsamling var der pølser i Cilles foderbræt,  drikkevarer og 
is fra købmanden. Landsbygruppen fik et tilskud på 2000 kr. fra kommunen og har 
givet Landsbygruppen et lille overskud. 
 
Kommende aktiviteter: 
Der drøftes en mulig fælles indvielse af både Torvet og arealerne bagved. Der 
vurderes hvor lang tid der er i mellem færdiggørelse af de to områder og om det vil 
give mening at afholde et fælles arrangement. 
 
Per Jespersen tager mange billeder og har foreslået en udstilling i vinduerne i Bittens 
Bank. Dette har Hanne lavet en aftale med Per om. Der kan evt. laves et lille skriv på 
vores Facebook-gruppe. Der er også mulighed for at Per låner lokalet i Bittens bank til 
udstilling f.eks. en lørdag formiddag. 
 



Foredrag om 1864, dato findes i aktivitetskalender. 
 
Lis (kirkesanger) og Hanne (organist) kommer og holder et musikarrangement. 
 
Ølsmagning 
 
Der er flere arrangementer i samarbejde med Sønderborghus i vente. 
 
Hanne foreslår om vi kan lave et samarbejde med menighedsrådet om et 
kaffearrangement eller lignende i Bittens Bank. 
 
Der drøftes mulighed for plantedag (udveksling) d. 1. Maj. Det er udsat til næste år 
pga. ombygning på Torvet. 
 
Tandslet rammer plet er udsat pga. covid-19 og der har derfor ikke været afholdt 
møder. Mange arrangementer er flyttet til foråret 2022. Man skal derfor overveje om 
”Tandslet rammer Plet” kan konkurrere med øvrige arrangmenter. Arbejdsgruppen 
starter op igen og fremlægger idéer for landsbygruppen. 

 
4. Lejekontrakt for Fælleshuset Bittens Bank. 
 Ingen bemærkninger hertil. Kontrakten er godkendt. 
 
5. Arealet bag fælleshuset – Shelters. 

Vi forventer at de to Shelters bliver opsat i juni 2021 og der forventes at der også der 
bliver økonomi til et bålsted. 
Man kan med fordel overveje at opsætte overvågning – dette som en præventiv 
virkning. 

 
6. Søgning af fonde/LAG midler. 

Der har været søgt midler til vores vedligeholdelsespulje – ca. 18.ooo kr. Vi afventer 
en tilbagemelding. 

 
7. Besøg af borgmesteren – hvad skal vi drøfte? 

Borgmesteren kommer til Tandslet d. 2. juni 2021 kl. 14.30. Hanne sørger for kaffe og 
kagen. Hanne, Keld og Preben deltager sammen med 2 fra Tandslet ApS. Hanne 
foreslår at vise Tandsletfilmen. Hanne sørger for blomster til de to blomsterkummer. 
Det er vigtigt at få fremhævet vores behov for fortsat tilskud til Bittens Bank. 
Derudover kan Tandslet rammer plet være et tema – det vil være ønskværdigt med en 
underskudsgaranti. 

 
8. Hjertestarter/hjerteløber. 

Hjertestarteren ved købmanden virker, men flyttes til skolen, som efterøflgende vil 
stå for finansiering af service på hjertestarten. Således har vi fortsat en hjertestarter i 
begge ender af byen. Kan der laves et ”hjerteløber-kursus” i samarbejde med Hallen? 
Hanne undersøger muligheder.  



 
9. TUI. 

Landsbygruppen har tilkendegivet over for TUI og de gerne må trække med 
landsbygruppen i det omfang som det er muligt. Der er d.d. generalforsamling i TUI. 
Landsbygruppen håber at TUI får opbakning til at fortsætte. 

 
10. Juleudsmykning 2021. 

Lys i masteren trænger til en lille renovering. Rasmus vil gerne se om det er noget 
nogle elever kan bidrage med. 

 
11. Evt. 
  Hallen har generalforsamling d. 3.6.2021. Hanne og Keld deltager. 
 Tandslet ApS har generalforsamling d. 16.6.21. Hanne deltager 

Der har været en forespørgsel fra en borger på om der kan laves en lader til elbiler. 
Hanne har sendt forespørgsel videre til Tandslet ApS. 
 

  
Ref./ 

Teresa Schürmann 


