
Generalforsamling torsdag den 22. oktober 2020 

 

Dagsorden 

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 

Anders blev valgt som dirigent, og konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indkald 

Ad.2 

Formand Hanne aflagde formandsberetning. Den kan læses på tandslet.dk under fanebladet 

Landsbygruppen. 

Ad.3 

Preben gennemgik regnskabet. Som i forvejen var kontrolleret af Ejgil Nielsen. 

Regnskabet blev godkendt. 

Ad.4 

Teltgruppen ved ringriderfesten vil gerne være en adhoc gruppe under Landsbygruppen. 

Bjarne fortæller om historikken i teltgruppen, der lige nu er en del af SHK.  

Men nu er SHK fusioneret og hedder AlsHF.  

Teltgruppen vil så køre som selvstændig gruppe med eget regnskab. De efterlyser så hjælp fra 

byens foreninger, der så kan få en del af overskuddet. 

De vil også gerne kunne købe et telt til køkken m.m. 

Aftalen blev at den kommende bestyrelse vil se nærmere på forslaget, og de fremmødte var 

positiv overfor ideen. 

Ad.5 

Keld fortæller om arbejdet med Tandslet rammer plet, der er store planer og det kræver at mange 

mennesker bliver involveret. Foreningerne og byens erhvervsliv er positive. 

På grund af COVID 19, bliver arrangementet udsat til 2022 

Ad.6 



Søren ønsker ikke genvalg. 

Erling og Bodil er gået i utide, så der skal vælges 3 personer. 

 

Den nye bestyrelse kommer til at se sådan ud. 

Den konstituerer sig selv ved kommende møde. 

Hanne Hjortlund 

Preben Bonde 

Svend Erik Carstensen 

Rasmus Ladefoged 

Per Jespersen 

Keld Abrahamsen 

Rene K. Iversen 

Suppl. 

Merete T. Jensen 

Teresa Shürmann 

Ad.7 

Preben forespurgte generalforsamlingen om Tandslet Tidende stadig havde en værdi for byen, da 

den nu har eksisteret i snart 25 år, og at man nu kommunikerer mere via nettet. 

Generalforsamling gav udtryk for at bladet stadig har en værdi for byen, og gerne så den fortsatte. 

 

Referent Preben Bonde 

 

 

 

 


