
Generalforsamling Landsbygruppen 

Onsdag d. 03.10.2021 
 

 

Dagsorden/referat 

 

1. Valg af dirigent 

Anders Westergaard 

 

2. Aflæggelse af formandsberetning 

(Se vedhæftet årsberetning/bilag) 

 

Der spørges ind til kommende film, som er et samarbejde med Sønderborg Kommune. Den nye film 

vil også blive tilgængelig fra vores hjemmeside. 

 

Landsbygruppen tager gerne imod orienteringer om nye tilflyttere til byen, sådan at de nye 

tilflyttere kan få besøg af Landsbygruppen. 

 

3. Gennemgang af økonomi 

Kassér Preben Bonde gennemgår økonomien (se vedhæftede bilag). 

 

Der er kommet tilkendegivelser om hjælp til at holde øje med vores naturlegeplads. 

 

4. Behandling af forslag 

Der er ikke indkommet forslag 

 

5. Debat om kommende aktiviteter 

”Tandslet rammer Plet”-arrangement er flyttet til foråret 2023. 

 

Tandslet APS vil gerne slå et slag for at have så mange arrangementer i bittens Bank, som muligt. 

Det er betydningsfuldt for byen – også ift. tilskud fra Sønderborg Kommune. Der er kun kommet 

positive tilbagemeldinger fra dem der indtil lån, har lejet Bittens Bank til forskellige arrangementer.  

Bittens Bank kan også anvendes til f.eks. aftenskolekurser.  

Der skal være opmærksomhed på parkering ved arrangementer, da der ofte holder biler parkeret på 

vejen, uden lys. Dette kan evt. løses ved at der henvises til parkering på skolen eller kirken. 

 

6. Valg 

Preben Bonde er på valg – ønsker genvalg - Valgt 

Sven Erik Karstensen er på valg – ønsker genvalg - Valgt 

Merete Torndal er på valg – ønsker at stoppe 

 



Jeanet, ny-flytter til byen – vil bestyrelsen gerne pege på som nyt medlem. Dette godkendes. 

 

Suppleanter: der mangler 2 nye. Det godkendes at bestyrelser leder videre efter 2 nye suppleanter. 

 

7. Evt. 

Man kan leje Bittens Bank gennem hjemmesiden ”Bittensbank.dk”. vigtig at gøre reklame for det. 

Måske kan det synliggøres mere ude fra parkeringspladsen. 

 

Der drøftes nye muligheder for at holde foreningsmøde på tværs – evt. en form for ”frivillighedens 

fest” for de lokale foreninger, hvor mødet blev holdt forud for festen. Dette arbejdes der videre med. 

 

 


