
Generalforsamling i Landsbygruppen den 30. oktober 2019 

Kl. 17. 

Carl Erik Maae fortæller om hans arbejde ved Sønderborg kommune som er at øge bosætningen i 

Landdistrikterne, samt hjælpe Landsby laugene med deres udfordringer. 

Generalforsamling 

1. valg af dirigent 

2. aflæggelse af formandsberetning 

3. gennemgang af økonomi 

4. behandling af forslag 

5. debat om kommende aktiviteter 

6. valg 

7. eventuelt 

Ad.1 

Søren peger på Anders Vestergaard som dirigent. 

Anders fortæller at generalforsamlingen er lovlig indvarslet og beslutnings dygtig. 

Ad.2 

Søren aflægger beretning. Den kan læses sidst her på siden. 

Ad.3 

Preben gennemgår økonomien og regnskabet blev godkendt.  

Regnskabet var i forvejen kontrolleret af Bo Bleicken. 

Budgettet blev gennemgået og godkendt.  

Ad.4 

En Mobile pay ordning fælles for alle foreninger, som skal virke inden næste ringridning. 

Der blev foreslået at Landsbygruppen administrerer denne. 

Ændre antallet af bestyrelsesmedlemmer fra 5 til 7 personer, dette blev godkendt. 

Vedtægter og forretningsorden skal således tilpasses. 

Ad.5 

Forslag på at samle alle aktiviteter til en weekend, Odder byfest kan ses på deres hjemmeside. 

Samle aktiviteter med tilstødende Landsbyer. 

Lave et fælles blad for hele Sydals.  

Ad.6 

Der blev afhold valg, og følgende er nu i Landsbygruppens bestyrelse. 

Keld Abrahamsen suppleant 

Rasmus Ladefoed suppleant. 

Preben Bonde 

Svend Erik Carstensen 

Bodil Jacobsen  

Per Jespersen 

Hanne Hjortlund for 1 år 

Søren Elholm 



Erling Koch 

Bo Bleicken Revisor 1 år. 

Ad.7 

Opslagstavler ved købmanden må gerne bruges af foreninger i Tandslet. 

Foreningerne har ordet. 

Bjarne Andersen fortæller at de aftaler der var lavet omkring Spil uden grænser ikke blev overholdt. 

Aftalen var at de hold der var meldt til skulle præsenteres i teltet inden start af spillet, og at der skulle laves 

en pause så deltagerne igen kommer ind i teltet, med det formål at øge omsætningen. Dette skete ikke og 

det er et krav at det sker til næste år, for at de vil holde teltet åben fredag aften. 

Der er et ønske om at der deltager flere hold ved spil uden grænser, dette skal tages op til opstartsmødet i 

april. Hvad kan vi gøre for at flere hold melder til, eller skal man lave en ordning hvor udvalgte personer 

prikker til borgere i Tandslet og omegn for at stille et hold. Foreningsvis kunne man også stille med et hold. 

Teltgruppen kunne også mærke på omsætningen at Ringridningen sluttede før, det var ikke så mange der 

købte deres ”aftensmad” i teltet. 

Tilbagemeldingen fra foreningerne var positive for weekenden, der var således aktivitet på pladsen både 

fredag. lørdag og søndag. 

Der blev snakket om det var en bedre ide at samle nogle arrangementer til én weekend end som i dag, at 

de ligger spredt over hele året. En diskussion vi vil tage op i Landsbygruppen. 

Menighedsrådet arbejder på at udskifte hele bestyrelsen, så der kommer nyt blod i rådet. De fortsætter 

med at være deltager på Byfesten og arrangere stadig musik og foredrag. 

TUI er inde i en god periode med god tilgang til deres hold. De vil i kommende år igen arrangere afslutnings 

bal, de har flere ting i støbeskeen. Der er også julemotion i Sydalshallen den 27. december. 

Tandslet Friskole vil gerne lave en tilbygning til skolen, denne er under planlægning.  

Rasmus Ladefoed fortæller at skolen gerne må bruges frit om torsdagen til arrangementer og at han gerne 

vil have Åben Skole tilbage. 

Friskolens venner laver flere ting i løbet af året og har i deres levetid indsamlet 1½ mil. kr. til Skolen. 

Dette års Loppemarked gav lidt mindre end de foregående år, men alligevel et godkendt resultat. Friskolens 

venner har også succes med deres Bingo, der trækker op til 90 deltagere. Dette fordi der er gode præmier. 

Tandslet ApS har fundet en ny købmand, og de er ved at ligge sidste hånd på finansieringen. Hele processen 

har taget meget længere tid end forventet, men nu skulle der være lys forenden af tunnelen. 

Landsbygruppen har sat et nyt turistskilt op ved købmanden og er ved at lægge sidste hånd på en 

tilflytterfilm, en film der fortæller om de mange muligheder Tandslet kan tilbyde. Den vil kunne ses fra ca. 

1. december. 

 

 



Formandens beretning. 

Julestemning. 

Hermed et tilbage blik på året der er gået i Tandslet. I november/ december 2018 blev der igen i år hængt 

julepynt op i lysmaster, opsat juletræer ved indgang til byen og et juletræ ved Bitten bank. Også på byens 

transformator tårn blev der julepyntet. I forbindelse med juletræstændingen var der godteposer til 

børnene,  gløgg og småkager til de voksne. Dette skete den 16-11-2018. Børn fik lov til at hænge julesokker 

op i butikken, hvor der så i løbet af december blev lagt julegodter i af købmanden. Dette blev lavet i 

samarbejde med Landsbygruppen. 

 Musik i Banken 

Den 22-11-2018 spillede Country Night med Southern Comforts i Bittens bank, for fulde huse. Rigtig god 

aften, med en masse country musik. 

Den 9-2-2019 havde vi besøg af Gruppen Peatles, som spillede gamle Beatles sange, fantastisk aften med 

rigtig god musik, og næsten fyldt bank. 

Fastelavn. 

Den årlige fastelavnsfest blev igen holdt sammen med Friskolen og menighedsrådet den 3 marts. I år var 

der ca. 90 fremmødte. Alle havde en hyggelig eftermiddag, hvor der blev slået til tønder, spist 

fastelavnsboller, drukket kaffe og sodavand. Alle børn var flot udklædte, men også rigtig mange voksne var 

udklædte. 

Gadekæret 

Ved Ollundsbjerg ligger der et gadekær, som er fuldstændig groet til. 

Vi har brokket os til kommunen, først var der ingen penge til dette, men det ser ud til at der er fundet en 

pose penge til at få oprenset nogle gadekær rundt omkring i kommunen. Jeg tænker, at de der brokker sig 

mest, får først renset op. Fordi vi har haft dialog med kommunen længe, vil vi være blandt de første til at få 

oprenset. Det bliver ikke helt billigt, da det skal køres væk til jordrensning, da slammet i bunden er 

forurenet. 

Rengøring i byen 

I foråret har vi igen holdt en affaldsindsamlings dag. I år mødte der ca 20 personer op, som alle ville hjælpe 

med at indsamle affald rundt omkring ved vores veje, til og fra Tandslet. Kommunen leverer affaldstænger 

og poser, og der var pølser og sodavand til alle efter indsamlingen. Alle disse veje og stier hvorpå der blev 

samlet affald, dem får kommunen en oversigt over, så de ikke også samler der. Tak til alle der var med 

denne dag. Tak til Bjarne Andersen fordi du ville stå for denne dag. 

Nye tilflyttere. 

Når der flytter nye borgere til byen og køber hus, modtager de en velkomst pakke fra Landsbygruppen. I 

muleposen lægger vi ” Tandslet i ord og billeder” bogen, og Tandslet guiden. Hvis vi glemmer nogle eller 

overser nogle, så sig endelig til, så vi kan overbringe denne gave til dem. Alle skal føle sig velkommen. 

 

 



Landsbygruppens   PR  

Tandslet Tidende udkommer 3 gange årligt. Det er i februar, august og oktober. Den giver nyttige 

informationer om hvad der sker i Tandslet og omegn. Alle nyttige informationer kommer også ud på 

hjemmesiden, men også på Tandslets Facebook side. På denne side er der kun os der kan lægge nyheder 

ud. Men på siden ” Os i Tandslet ” kan alle lægge info ud. Det kan eksempelvis være hvis en hund er løbet 

hjemmefra, så slå det op på denne side. 

Fællesudvalg. 

Landsbygruppen deltager i fællesmøder med de 5 Landsbylaug på Sydals. 

De fem er Lysabild, Skovby, Mommark, Kegnæs og så Tandslet. Der bliver snakket om cykelstier, øget 

trafiksikkerhed og øget turisme. Der er ingen tvivl om vi står stærkere når vi samarbejder med de andre. 

Lige nu er det øget trafiksikkerhed i Tandslet og kystturisme primært i Mommark, Skovby og Kegnæs der 

bliver drøftet. Der er forelagt store planer for Kommunen, så nu må vi se hvad det ender ud i.  

Vi deltager også i fælles møder med alle de andre laug fra hele kommunen, kaldet Landsbyforum. 

Fælleshuset og bytorv. 

 Vedr. Fælleshuset også i daglig tale Bittens bank, har vi ligget i forhandlinger med kommunen i snart 1,5 år. 

Der er blevet afholdt 5 møder med forvaltningen, hvor vi drøfter hvordan vi bedst ansøger kommunen om 

driftstilskud til at drive banken for byens borgere. Vi fortsætter, vi gir ikke op. Vi håber det vil lykkes. 

I det sidste stykke tid har vi været ved at fælde træer og buske, her bag ved banken. Det hele skal så køres 

igennem med en fræser, og der skal sås græs. Det hele skal ses som en udvidelse af byens torv, med en fin 

udsigt ud over Lebøl og Tandshede. I forbindelse vores lille bytorv, har vi for lang tid siden søgt kommunen 

om et nyt turist informations tavle, den der står ved p pladsen. Men det tager jo en krig af tid, før det er 

bevilliget. Vi tog sagen i egen hånd, fandt en sponsor, nemlig Mommark Marina, hvis vi bare også ville lave 

en til Mommark. Det ordnede Preben så lige, så derfor er der kommet et nyt skilt op. 

Vi har ansøgt kommunen om et toilet, der er beregnet til turister på vej gennem byen. Vi har fået bevilget 

120.000 kr, som dækker 75 % af beløbet. Resten skal vi så selv finde. Det er meningen, at det skal sættes op 

ved siden af banken. På sigt har vi også planer om et par sheltere, her bag ved banken, beregnet til vandrer- 

og cykel turister på vej til vores overnatningssteder på Sydals. 

Sporet i Tandsholm. 

Naturstierne i Tandsholm skov er i år blevet vedligeholdt af nyttejobberne ved Sønderborg kommune. De 

har klippet og kappet op, til den store guldmedalje. Vi har også fået dem til at skifte alle stolper, hvor alle 

vejvisere sidder på, de var alle ved at være rådne. De har ydet en stor indsats, tak for det. I foråret skal alt 

træværk på de 2 legepladser olie behandles, så de kan holde i mange år endnu. 

Musik ved gadekæret. 

1 september havde vi musik ved gadekæret. Der var inviteret 3 bands til at spille for os. Jeg synes de gjorde 

det rigtig godt, men der var bare for få gæster. Selvom det var en rigtig hyggelig eftermiddag, har vi 

besluttet, at det var sidste gang vi holder arrangementet. Vi vil ikke holde liv i noget, hvis ikke folk bakker 

op. 



Den 26 september havde vi besøg af ” 3 på stribe ” som var 3 spillemænd, som lavede god musik 

underholdning, der var desværre kun halvfyldt i banken denne aften. 

Der har været afholdt 2 gange spille eftermiddage, med bla. brætspil, men der har været for få der kom, så 

vi vil prøve at se hvad vi så kan tilbyde. 

Overtagelse af købmands butikken. 

Vi har nu været i gang i lang tid med overtagelse af købmandsbutikken i byen. Det har vist sig at være 

sværere end vi havde regnet med. Der har være afholdt borgermøder, der er indsamlet penge, der er lavet 

tegninger af projektet. Der har været afholdt licitation med håndværkerne, afholdt møder med forskellige 

banker, afholdt møder med købmands kandidater osv.  

Lige nu har vi en købmand, der gerne vil overtage butikken, og det ser ud til, at vi er ved at have 

finansiering på plads. Men intet er sikkert før vi har en underskrift fra de forskellige parter. Vi håber på, at 

det vil lykkedes. 

Dronefilm over byen. 

Vi har i lang tid været i gang med at få lavet en drone film over Tandslet. En der er beregnet for tilflyttere til 

byen, den varer ca. 4 min. Og så bliver der også laver en i samarbejde med de 4 andre Landsbylaug, som er 

beregnet til turister, der ønsker at besøge Sydals. Det er Preben Bonde som har været primus motor i dette 

arbejde. Den vil snart være tilgængelig på nettet, jeg synes den er rigtig godt lavet. 

By og ringriderfesten. 

Landsbygruppen er en aktiv medspiller ved ringriderfesten, i samarbejde med de andre lokale foreninger. Vi 

stillede igen i år op med Dunk e dunas og lykkehjulet. Landsbygruppen er tovholder på Ringriderfesten og 

arrangerer planlægningsmøderne. Jeg synes der er et godt sammenhold mellem de brugende foreninger. 

Teltgruppen sørger for at teltet er bemandet hele weekenden, de udfører en kæmpe opgave, og er de 

bærende kræfter i at det kan lade sig gøre. Tak til alle jer der står for dette arbejde. 

Økonomi  

Overordnet har Landsbygruppen er god økonomi. Der er i år blevet brugt en del penge på rep. af 

landsbyteltet og vores lille telt fløj væk i forbindelse med byfesten, så det har vi også måtte erstatte med en 

ny teltdug. Resten kommer kassereren ind på i hans gennemgang. 

Bestyrelsen 

Efter generalforsamlingen sidste år konstituerede bestyrelsen sig således. 

Formand: Søren Elholm (mødeindkalder, fælleshuset og købmand) 

Næstformand: Preben Bonde (Tandslet Tidende, Facebook, hjemmeside) 

Kasserer:   Preben Bonde (regnskab, budget og opfølgning) 

Erling Kock: (aktivitetsudvalg, musik og event) 

Svend Erik Carstensen: (Teltudlejning og materialer) 

Robert Mehlsen: (Fællesudvalg og foreningsforum) 



Bodil Jacobsen: fællesudvalg, foreningforum, aktivitetsudvalg, fælleshus 

Bente Hansen: (aktivitetsudvalg)  

Jeg vil gerne takke bestyrelsen for et rigtigt godt samarbejde i det forgangne år. I har været utrolig flittige 

og arbejdsomme. Det skal I have en kæmpe tak for. Jeg synes, at vi har haft og har, mange bolde i luften 

hele tiden. Lige nu bliver der kæmpet for at bevare købmanden og få overtaget fælleshuset til glæde for 

alle i Tandslet. Der vil i det kommende år blive brugt mange kræfter på overtagelsen af butikken og få den 

gjort klar til den nye købmand. Vi håber at flere og flere vil bruge Bittens Bank af brugende foreninger i 

byen, når I mangler et sted at mødes. 

Tak for ordet. 

Tandslet den 30-10-2019, Søren B. Elholm 

 


