
Referat af møde den 07-11-2018 

 

Evaluering af generalforsamlingen og forenings forum. 

Der var nogen som tog for meget taletid, så det må vi have mere struktur på næste år. 

Der blev foreslået, at vi evt. kan få Tina Lydiksen ? til at holde en lille peptalk næste gang. 

Der var en rigtig god stemning på mødet, og der kom flere end sædvanlig. 

Julepynt Hvornår. 

Det blev besluttet at der kommer julepynt op lørdag den 24 november. 

Juletræerne kan blive pyntet af byens borgere med hvad de nu har. Preben vil lave et 

opslag så borgerne kan se det. 

Telt vedligehold 

Sv. Erik fortæller, at lynlåsene flere steder er i stykke, og der er revner flere steder i 

teltdugen. De røde og hvide sidestykker skal laves først. Sv. Erik vil undersøge hvad det vil 

koste, at få dem repareret. 

Orientering fra landsbytopmøde i Egtved 

Søren orienterede om, at der var kommet en masse forslag med fokus på, hvordan 

landsbyerne i Danmark overlever. 

Vi talte om en evt. landsbypedel. 

Orientering fra ”Udsigt i verdensklasse” fællesmøde d laug  5 

De forslag der var kommet på borgermøderne, er blevet samlet i et samlet resultat som vi 

alle kan se og evt udskrive. Søren har sendt det rundt. 

Økonomi 

Der var ikke noget nyt fra Preben, så vi snakkede lidt om, at det kan komme til at knibe med 

” Bittens Bank” hvis hun lukker købmandsbutikken. Vi håber at vi snart får lidt flere retnings 

linjer fra kommunen om de vil overtage huset.  

Offentlig transport 

Vi regner med at tage det med, når vi skal have borgermøde i hallen, om vi fortsat skal have 

en købmand i byen. 

 



Hvad med fælleshuset hvis?? 

Se under økonomi 

Udviklingsplan for Tandslet. 

Hvis vi skal have tilskud til drift skal vi have en udviklingsplan for Tandslet. Find den under 

landsbygruppen. 

Evt. 

Søren orienterer om, at landsbyerne her har fællesbilen indtil 1 juli hvor kontrakten 

udløber. Der opfordres til, at vi benytter os af tilbuddet noget mere, da den skal køre et vist 

antal km. For at det er rentabelt. Det koster 2kr pr kørt km. 

Der er julefrokost i Kværshallen- Ingen herfra deltager 

Borgermødet skal være en onsdag 

Anders Brandt fra investeringsfond Sønderborg fællesfond vil gerne fortælle om deres 

projekt 

Dagrofa 

Erling foreslår at vi måske kan få John Solbjerg fra Blans til at fortælle om deres projekt 

Bente spørger om hvor mange der skal være tilmeldte for at vi kan gennemføre kurset med 

juledekorationer den 28 november.  Da vi skal have nogle traditioner vil landsbygruppen 

dække et evt. underskud. 

Ved næste møde tager Sv. Erik øl og kage med 

 

 

To do liste 

Vi skal have lavet eller købt noget til turistfoldere, da kommunen ikke har noget 

Tilskud til hjertestarter  

Tandslet film/ video 

 

 

 



 

 


