
Referat af møde i Landsbygruppen den 24-7-2018 

1. Vedr. gode historier til Radio P4 Syd er der valgt : 

a.Tandslet Genbrug om deres indsamling til Skolen Fjordmark 

b.Kør mæ bænke i Tandslet, at den bliver opsat ved Fuglen v. Kirken. 

c. Landsbybilen, at den kan lejes af alle i Lysabild, kegnæs og Tandslet. 

d. E- sport, den nye sport der er startet i Sydalshallen. 

     2.      Bemanding  af Landsbygruppens telt ved Ringriderfesten. 

      Preben hjælper til ved Spiel ohne grenze fredag aften. Svend Erik står  

     aktiviteten fredag aften. Det bliver 2 stykker tov, en fodbold og nogle 

     spande, det bliver godt. 

    Lørdag står Søren fra 12.00 til 14.30, Bodil står fra 14.30 til 17.00 

    Søndag står Svend Erik og Carsten Schmidt fra 12.00 til 17.00. 

    Svend Erik og Søren tager teltet ned kl.18.00 hvis vejret tillader. 

3.             Kør mæ bænke. Tandslet har fået 1 stillet til rådighed. Der er besluttet         

            at opstille denne ved fuglen i Tandslet. Så kan der opstilles et skilt til  

           Nordborg,Sønderborg og mod Mommark. Søren giver Connie besked. 

4.            Musik den 19 eller 26 oktober er aflyst i første omgang 

5.            By nyt.  Købmanden blev flittigt nævnt. By informationsskilte blev  

           Diskuteret. Søren retter henvendelse til Connie Skovbjerg. 

6.            Nye tilflyttere.  Disse skal have en velkomst pakke. Ronnie Johannsen 

           og hans kæreste, har købt Birgit Baders ejendom. Asbjørn tager sig af            

           dette. 

      7.             Søren Har været  til møde i Landsbyforum på Alsion. En masse snak om  

                      Bæredygtighed og landsbyer imellem sig. Træskulpturer kan man søge 

                      om i maj måned, hvis man vil have en chance for at komme i betragt- 

                      ning, for at få en stillet til rådighed i ens by. 



          Evt.  Der er musik event den 26-8-2018 ved gadekæret. Søren søger 

bevilling. Erling fordeler resten af arbejdsopgaver. 

 

Kommende møde datoer:  Der blev aftalt den 26-9-2018, Erling er forhindret 

den dag. Ny dato kunne være den 12-9-2018, meld lige retur om i alle kan 

denne dag. 

 

Den næste møde dato er den 7-11-2018, håber alle kan denne dag. 

 

Generalforsamling blev foreslået de 24-10-2018, håber alle kan denne dag. 

Svend Erik spørger Bo og Magrethe. 

Meld lige retur om i alle kan disse datoer, før vi lægger dem fast. 

 

Ref.  Søren Elholm 

 

  

                      

 


