
Landsbygruppemøde 25.08.2022 
 
Tilstede: Keld, Bjarne, Svend Erik, Preben, Hanne, Rasmus, Teresa  
 
Afbud: 
 
Dagsorden/referat 
 

1. Planlægning af modtagelse af træskulptur, hvordan vi monterer den og fejring af 
det. 
 

Skulptur afhentes d. 7. Sep. 2022 mellem kl 16.30 og 18. Svend Erik har en trailer der kan 

bruges til afhentning. Der drøftes løsninger til hvordan det skal støbes. Svend Erik, Bjarne, 

Rasmus mødes kl 17 og afhenter den. Når skulpturen er afhentet besluttes der endelig 

hvordan den skal placeres. Arb.gr. aftaler indbyrdes hvornår den bliver endelig støbt. 

 

Der drøftes muligheder for at sætte spot på. 

 

Der laves ingen indvielse men vi poster det på FB. Preben sørger for dette. 

 

2. Arrangement med romsmagning. 
 
Der er tilmeldt ca. 20 personer i alt (30. Sep.) – Preben sørger for stemning m.m. Der er 

sidste tilmelding ca. d. 14. Sep. 2022 

 

 

3. Mandag d. 29.8. er der møde i landsbylaugene på Sydals. Her drøftes bl.a. 
varmeløsninger, hvor der lægges op til et møde med politikere. 
 
Hanne og Keld deltager. Ved at flere landsbylaug går sammen, vil vi stå stærkere i forhold 

til en politisk opbakning. Pt. Arbejdes der også på lokale løsninger til borgerne i Tandslet – 

Keld orienterer.   

 

Opfølgning på manglende cykelstier, bla. Østkystvejen.. 

 

4. Arrangement i Bittens Bank 

 
Menighedsrådet og landsbygruppen drøfter mulighed for gå sammen om et fælles 

arrangement. Keld og Hanne tager overvejelsen med til meninghedsrådet.  

  

5. Generalforsamling d. 27.10.22  
På valg er: Keld Abrahamsen, Rasmus Ladefoged, Teresa Schürmann og Hanne 
Hjortlund Hansen. 
 
Keld og Teresa ønsker ikke genvalg 

Rasmus og Hanne er ikke afvisende og overvejer genvalg. 

 



Landsbygruppen ønsker at sammensætte en bestyrelse som er repræsentativ af Tandslet. 

Der er en del nye tilflyttere (børnefamilier), som vil være relevante at spørge om de ønsker 

at stille op til Landsbygruppen.   
 

6. Tema til foreningsforum er "Ny udviklingsplan for Tandslet 2023 - 2028." Hvilke 
ønsker kunne vi have? 

 
Landsbygruppen drøfter hvilket indhold en vision/mission for Tandslet i de kommende år 

kan have. Hvordan annoncerer vi bedst muligt for kommende generalforsamling – hvilket 

indhold vil gøre det attraktivt for borgere i Tandslet at deltage? Gruppen koordinere/laver 

endelig aftaler over mail   

 
 

7. Bookning af shelters ved Bittens Bank 

Man går ind på hjemmesiden “ud-i-naturen” og finder vores shelters men man kan ikke 

booke direkte. Man bliver henvist til hvem man skal kontakte (Preben) 

 

Det kan være relevant at tænke strøm-muligheder ind ved shelters – både ift. Mobiltelefoner 

og el-cykler. Eksempelvis ved at anvende bænke med solcelleområdet. Rasmus undersøger 

muligheder. 

 

Der har været turister der har efterspurgt lys ved vores cykel-arbejdsstation. 

 

 

8. Indkøb af buskrydder 
 
Der mangler en buskrydder til vedligehold af udendørs arealer. Landsbygruppen beslutter 

at der skal indkøbes en buskrydder af god kvalitet. Bjarne indhenter tilbud. 

 

 
 


