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Fastelavn 

Det blev drøftet, om det var umagen værd at holde fastelavnsfesten på skolen. Selv om der er noget 

arbejde i det, og det giver underskud, blev vi enige om at fortsætte, da der trods alt var 92 fremmødte 

som var glade for det. Vi skal have revideret indkøbslisten, da der var alt for mange fastelavnsboller og 

for lidt alm. Boller med smør. Vi behøver ikke købe mere end en lille fløde da meget få bruger det. 

Status ved gadekæret 

Vi afventer svar på vandprøverne. Jess vil gerne hjælpe med oprensning 

Arrangementer i landsbygruppen 

Der bliver plademesse og bagagerumssalg på samme tid. Ved indvielsen af ”Bittens Bank” får vi 500 kr 

som vi blev enige om at bruge på et skilt evt. med loge. Peben vil tage sig af at designe et skilt, som vi 

kan få lavet og sætte på huset. Der skal igen i år være en kagedyst, så det kan blive en tradition. 

Musikken bliver evt. med Heine og hans musikgruppe fra skolen. Bagagerumssalget bliver opslået på de 

sociale medier, og det kommer til at koste 50kr pr parkeringsbås. 

Arbejdsweekend 

Bliver den 7 april kl 10 . Vi skal have malet fælleshuset indenfor, og torvet ved siden af, indrettes med 

blomsterkasser. Søren laver blomster kasserne af nogle paller han har derhjemme. Der skal sættes 

skilte op på sporet. Det vil Søren og Asbjørn tage sig af. 

Borgermødet 

Der var kun 25 som deltog, men der var lige så meget aktivitet som ved de andre borgermøder. Der 

kom en masse forslag som kan være til gavn for området. Vi i Tandslet skal støtte op om forslag fra de 

andre byer, men også satse på vores egen by. 

Mødet med Steffan Kleinschmidt 

Stefan var meget positiv omkring vores planer om at få erhvervet fælleshuset, og han så mange 

finanserings muligheder, så vores ansøgning skal sendes direkte til ham. 

Opsang til byen 

Asbjørn synes folk i byen er for sløve til at stille op til diverse bestyrelser, og vi snakkede om, hvordan vi 

kan motivere folk til at være mere aktive. Asbjørn vil skrive en positiv opsang og sætte den på vore face 

book side. 

 



 

Syd trafik 

Bodil vil høre Inger Vestergaard om hun har lyst til at lave et arrangement i fælleshuset, som vi 

selvfølgelig støtter med at arrangere. 

Økonomi 

Bonde gennemgår regnskaberne. 

Bordet rundt 

Vi talte om hvordan økonomien er i fælleshuset lige nu, og om hvem der er de nye tilflyttere 

Eventuelt 

Der er landsbytopmøde den 5 april.  Skal vi være med til forårsrengøring ? Kommunen giver 

materialerne, og pølser til frokost til deltagerne. Vi skal forhøre os, om det har interesse. Erling 

foreslog, at vi laver en videofilm om Tandslet. Byen kan vises med en drone, og skolen kan deltage ved 

at eleverne laver interview med nogle borgere i Tandslet. 

 To do liste 

Søge penge til service på hjertestarter 

Borde bænke sættes op 

Udkast til fælles opsang fra foreninger 

Blomsterkasser 

Skilte til bænke, hvem de er skænket af  

 

 

 

 

 

 


