
 

 

 

 

Årsberetning 2020. 

 
Her er et tilbageblik på et år der er gået i Tandslet Sogn. 

Landsbygruppen har afholdt 5 bestyrelsesmøder siden sidste generalforsamling. 

 

Jeg vil præsentere bestyrelsen. 

Formand: Hanne Hjortlund Hansen. (Mødeindkalder, Eventgruppe/Tandslet Rammer 

Plet, Landsbylaug, Bittens Bank) 

Næstformand: Preben Bonde (Tandslet Tidende, Hjemmeside for landsbygruppen og 

Bittens Bank. Bittens Bank gruppen. Facebook. Referent.) 

Kasserer: Preben Bonde. 

Svend Erik Carstensen: (Telt- og materiale udlejning. Bittens Bank gruppen. 

Landsbylaug, Landsbyforum.) 

Søren Elholm: (Landsbygruppens tidligere formand gennem mange år.Tandslet APS.) 

Per Jespersen: ( Eventgruppen, Velkomst af tilflyttere, omdeling af Tandslet Tidende.) 

Keld Abrahamsen: (Eventgruppen, Tandslet Rammer Plet, Landsbylaug.) 

Rasmus Ladefoged: ( Eventgruppen.) 

 

Dronefilm. 

Sidst på året 2019 blev Tandsletfilmen offentliggjort. Den anvendes bla. af 

ejendomsmæglere, ved salg af huse i Tandslet sogn. Tilbagemeldingen fra 

ejendomsmæglere er, at der er solgt huse i byen, hvor filmen har været et godt 

salgsmateriale. 

 

Julestemning. 

D. 22. november blev der tændt juletræ her foran Fælleshuset. Julemanden kom forbi 

med godteposer til børnene. Efterfølgende blev der serveret Gløgg og æbleskiver til 

alle fremmødte i Bittens Bank. 

Købmandsbutikken blev pyntet op med sokker, hvor byens yngste fik navn på en 

julesok. Købmanden sørgede for, at sokkerne blev tungere og tykkere gennem 

december måned. Landsbygruppen gav et økonomisk bidrag til fyldet. 

Den 30. november blev byen, traditionen tro, pyntet op til jul. Der kom dekorationer i 

lysmasterne. Transformatorstation blev pyntet. Ved hver byende kom der juletræer op, 

med lyskæder. 

 

Byd en fremmed til middag. 

D. 28. februar blev datoen, hvor man kunne byde en eller flere fremmede på middag, 

hjemme hos sig selv. En rigtig god idé til evt. at lære nye mennesker at kende. 

Desværre var der ikke så mange der ville bydes på middag. Til den fælles afslutning i 

Fælleshuset, endte vi ud med en lille hyggelig gruppe på 8 personer. 



 

Fastelavnsfest. 

D. 23. februar blev der afholdt fastelavn. På skolen var der ca. 80 stærke børn og 

voksne. Alle tønder blev slået ned på kort tid, så kaffen kunne nydes tidligt i år. 

Traditionen tro var der fastelavnsboller nok. Der var en god stemning og det så ud 

som om alle hyggede sig. Arrangementet er normalt et samarbejde mellem Skolen, 

Kirken og Landsbygruppen. 

 

Fællesmøde. 

D. 3. marts var der inviteret til fællesmøde i Fælleshuset. Eventgruppen havde 

interesse i at drøfte kommende arrangementer, i fælles forum med byens foreninger 

og interesserede. Der var fokus på, hvordan vi i fællesskab kan lave aktiviteter, der 

kunne være attraktive for byen og evt. byens besøgende. Der var en positiv stemning 

under mødet og mange spændende idéer blev drøftet. Alle idéer er noteret og er en 

god idébank til kommende aktiviteter. Under mødet mødte vi stor opbakning, til at 

arbejde videre med et projekt, vi senere har navngivet ”Tandslet Rammer Plet”. 

 

Shelters. 

I foråret blev brugsretten på stykket bagved Bittens Bank forhandlet. Det giver os 

adgang til at benytte arealerne på ubestemt tid. 

Landsbygruppen har søgt Kommunens pulje for borgeriniterativer og fået penge til 2 

shelters, som vi vil opføre i løbet af næste forår/sommer. 
 

Udviklingsplan for landsbyer på Broagerland og Sydals. (Landsbyforum) 

De 10 landsbylaug på Broagerland og Sydals er på eget iterativ gået sammen om,  

visionen om at udvikle Broagerland og Sydals til et fælles område, der spænder fra 

stilleturisme til action og naturoplevelser. Grundlaget er de historiske, stedbundne og 

menneskelige ressourcer. 

Projektet ”Udlevelse i verdensklasse”, som denne fælles udviklingsplan indgår i, har 

til formål at fremhæve områdernes vækstpotentialer, opøve lokale kompetencer, samt 

målrette indsatsen for at skabe vækst og job i områderne. 

Visionen er også at udvikle og brande området i forhold til turisme. 
 

I Tandslet har vi gennem årene fået cykelstier i begge ender af byen. Vi oplever et 

stigende antal cykelturister gennem byen og det er glædeligt. Et par shelters giver 

mulighed for at gående og cyklende turister kan overnatte billigt og placeringen 

bliver med udsigt ud over skønne marker og med adgang til toilet og indkøb. 
 

Aftaler. 

Landsbygruppen har lavet en lejekontrakt på Bittens Bank, med Tandslet APS. Det 

giver os ret til at benytte huset til forskellige aktiviteter, dog ikke ungdomsgilder. 

Det er muligt for foreninger og private at leje huset. Bittens Bank har fået sin egen 

hjemmeside, bittensbank.dk. Vi har forsøgt at gøre hjemmesiden brugervenlig. Her 

kan du bla. se, hvornår huset er ledigt. (Preben tovholder på Landsbygruppens 

hjemmesider.) 



Preben har søgt forskellige fonde og fået midler til rigtig mange af de ønsker, vi 

havde til Fælleshuset. 

Kommunen har bevilget et driftstilskud til at drive Fælleshuset i 2½ år. 

Vi må se om der skal flere forhandlinger til, for at forlænge ordningen. 

Vi har et brændende ønske om, at huset vil blive flittigt brugt. 

 

Landsbygruppen har også et Handicaptoilet, som vi står for vedligeholdelse og 

rengøring af. Det har på nuværende tidspunkt ikke været muligt, at lave en aftale med 

kommunen vedr. daglig rengøring. Dog er det lykkedes os, at lave en aftale med en 

lokal borger omk. rengøring. Det er vi super glade for. 

 

#Aflyste arrangementer i år. 

 

Der var planlagt. 

IT kursus ved Per Jespersen d. 19.marts. 

 

Musik med Bent Linak Jensen d. 22.marts i Fælleshuset. 

 

D. 14. maj og d. 30. maj: Et planteforløb, hvor vi skulle ud i vores lokale natur og 

finde spiselige planter. Planterne skulle forarbejdes til et fælles måltid. 

 

Arrangementerne blev aflyst pga. Corona. 

 

Affaldsindsamling ville vi afholde, når Coronaen forsvandt igen…. 

 

Tilgængæld havde mange af os tid til, at nyde alle de forårsblomster der piblede frem 

i vejkanterne. Det var et smukt syn og var belønningen for det arbejde, der blev gjort 

ved at plante løgene sidste efterår. 

 

Genåbning af købmandsbutikken. 

Heldigvis er det lykkedes Tandslet APS at finde en købmand, der ville drive butikken 

videre. Vi har i den forbindelse formået, at markere genåbningen af Min Købmand i 

Tandslet.  

D. 5. september blev en festlig og højtidelig dag, hvor vi igen kunne handle lokalt i 

nye forbedrede rammer. Vi har i samarbejde med Tandslet APS og Købmanden 

planlagt genåbningsdagen af butikken. 
 

Planlægningsmøde vedr. Tandslet Rammer Plet. 

D. 28. september blev der afholdt et statusmøde vedr. projekt Tandslet Rammer Plet. 

Der kom mange nye idéer til projektet den aften. 

Der er sendt referat ud til alle foreninger og institutioner. 

 

 

 

 



 

Gadekæret ved Ollundsbjerg. 

Tidligere år har vi gentagne gange haft kontakt til kommunen, vedr. vedligeholdelse 

af græsarealet og branddammen ved Ollundsbjerg. Det manglede i vores øjne 

vedligeholdelse. Oprensning af branddammen ville være en dyr affære, men det 

lykkedes kommunen at finde en pose penge, så vi bla. her i Tandslet kunne få 

oprenset branddammen. Græsarealet har også været veltrimmet hen over sommeren. 

Det har været glædeligt at se så mange cykelturister benytte gadekæret og vores 

borde og bænkesæt.  
 

 

Nye tilflyttere. 

Når der flytter nye borgere til byen, modtager de en velkomstpakke fra 

Landsbygruppen. I muleposen lægger vi bogen ”Tandslet i Ord og billeder” og en 

Tandslet Guide. Vi vil naturligvis gerne byde alle nye husejere velkommen, så hvis vi 

glemmer nogen så kontakt os endelig.  
 

Landsbygruppens PR 

Tandslet Tidende udkommer 3 gange årligt. I februar, august og oktober. Det er 

nyttige informationer om, hvad der sker i Tandslet og omegn der formidles i bladet. 
 

På hjemmesiden tandslet.dk  er der ligeledes nyttige informationer, hvor både lokale 

og kommunale nyheder formidles. Ses også på Facebook. 

Det er Preben der er Landsbygruppens PR mand. 
 

Vedligeholdelse. 

Naturlegepladserne har fået oliebehandlet alt træværk og Naturstien i Tandsholm er 

blevet vedligeholdt af nyttejobbere.  

Der er lavet nye foldere til stien, så man kan have en lille guide med på turen. 

 

Økonomi. 

Overordnet har Landsbygruppen en god økonomi. Der er investeret lidt i materialer 

til Bittens Bank. Folder til Naturstien. Resten kommer kasseren ind på under hans 

gennemgang. 

 

 

Jeg vil slutte med at takke bestyrelsen, for alt det gode arbejde der er lagt i opgaverne 

i det forgangne år. Selv om nogle af vores aktiviteter har været aflyst pga. Coronaen, 

så er der andre ting der har haft god vind i sejlene. Gode ting er lykkedes. Fine 

resultater er opnået. Nye tiltag er under udvikling. Det har været et spændende år og 

jeg synes også vi ser frem mod et spændende år. - 1000 tak for indsatsen. 

 

Tak for ordet. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 


