
 

Møde i Landsbygruppe d. 7.11.2022. 
 

 

Tilstede: Bjarne, Simon Preben, Svend Erik og Hanne. 

 

1. Bestyrelsen konstituerer sig. 
 

 Formand: Der blev ikke fundet en ny formand, stillingen er derfor ledig. 

 Næstformand: Preben Bonde. 

 Kasserer: Preben Bonde. 

 Referent: Hanne Hjortlund. 

 Bestyrelsesmedlemmer: Svend Erik Carstensen, Simon Knudsen, Bjarne Hansen og Hanne 

 Hjortlund. 

 

2. Fordeling af opgaver: 

   
 Bittens Bank: Preben, Svend Erik, Hanne og Simon. Svend Erik og Simon vil gerne 

 varetage opgaver af praktisk karakter. Preben står bl.a. for bookning og er Bankens 

 ”formand”. Hanne vil gerne varetage opgaver som rengøring og dekoration af vinduer bl.a. 

 op til jul. 
 Aktiviteter/arrangementer: Ved vores næste møde d. 12.01.2023 laver vi et årshjul over 

de  aktiviteter vi gerne vil afvikle. Vi drøfter arrangementer løbende og planlægger hvem der 

 varetage div. opgaver. 
 Samarbejde med de øvrige landsbylaug: Svend Erik og Hanne. 
 Byde nye tilflyttere velkommen: Vil blive et fast punkt på vores dagsorden. Vi hjælpes af 

 med at uddele muleposer/velkomstpose. 
 Juleudsmykning i byen: Preben opsætter en julemand i transformatorstationen.  
 Hanne pynter op i Bittens Bank. Ingen lys i gadelygterne i år. 
 Fjernvarme: Vi har p.t. ingen kontakter i landsbygruppen, der er repræsenteret i projekt 

 fjernvarme. Vi har en undergruppe bestående af Keld Abrahamsen. Hanne tager kontakt til 

 Keld vedr. flere personer til arbejdsgruppen. 
 Sporet ved Tandslet: Bjarne vedligeholder sporet, ved at klippe græsset når det trænger. 
 Vedligeholde shelterplads/træskulptur: Svend Erik og Bjarne.  
 Borde/bænke ind til vinteren: Simon og Bjarne sørger for, at de 4 borde/bænkesæt stilles i 

 læ for vinteren. Vi aftaler, at de placeres under taget ved Bittens Banks bagindgang. 

  

  

3. Jul: 

 
 Landsbygruppen betaler et beløb på 500kr. til købmanden. Beløbet går til julegodter der 

 fyldes i de julesokker byens børn kan få op i butikken i december. 

  

 Hanne spørger byens julemand, om han kan kigge forbi til et arrangement i Bittens Bank 

 lørdag d. 3. december kl.11.00. 

 Hanne sørger for indkøb til arrangementet. Der serveres gløgg, æbleskiver, julesmåkager og 

 saft til de fremmødte. Hun spørger om vi evt. kan varme æbleskiver i købmandens ovn. 

 Hanne taler med købmanden vedr. antal af julegodte poser, som julemanden uddeler.  
 Hanne pynter op til arrangementet og vi hjælpes ad med at stille borde på plads. 
 Preben annoncerer vedr. arrangementet på Facebook og hjemmeside. 
 



4. Krea Café:  
 

 Krea Café er en succes. Der er planlagt hvilke mødeaftner der tilbydes for perioden 01.01. - 

 01.09. 2023. Datoerne fremgår allerede i kalenderen for Bittens Bank og der er lavet et 

 opslag til januarudgaven af Tandslet Tidende.  
 

5. Spilleaften: 
 

 Hanne har modtaget et forslag om spilleaftner i Bittens Bank. Det støtter vi op om og hvis 

 der er brug for at indkøbe spil til det, stiller vi det gerne til rådighed. Vi skal nok sørge for at 

 reklamere for det. Hanne holder kontakten ved lige, så vi kan lave nærmere aftaler vedr. 

 arrangementet. 

 

6. Flere bestyrelsesmedlemmer: 

  
 Vi har stadig 2 ledige pladser i bestyrelsen. Hanne har et par stykker hun vil spørge og vi 

 søger stadig. Vi har generalforsamlingens mandat til selv at finde to. 
 

7. Visit Tandslet: 
 

 Visit Tandslet er navnet på vores nye kommende hjemmeside. Hjemmesiden henvender sig 

 til dem, der gerne vil være turist i byen. Der skal være anvisninger til byens seværdigheder, 

 shelterplads, evt. tilbud hos købmanden. m.v. og den skal kunne anvendes af flere 

 nationaliteter. 
 

8. Evt. 
 

  Næste møde bliver d. 12.02.2023 her drøfter vi Prebens udkast til den ny udviklingsplan for 

 2023 – 2028. Vi laver i fællesskab et årshjul over aktiviteter og tiltag for 2023. 
  

 

Ref. Hanne Hjortlund Hansen. 


