
 

 

 

Generalforsamling 

torsdag d. 27. oktober 2022 kl. 17.00. 

Dagsorden: 

1) Valg af dirigent 

2) Aflæggelse af formandsberetninger 

3) Gennemgang af økonomi og evt. budget. 

4) Behandling af forslag. 

Vores købmand Allan Grünfeld foreslår, at der søges LAG midler til et nyt landsbytelt, der er 

godkendt og som kan bruges af alle foreninger. De foreninger der bruger det, betaler et årligt 

beløb, så det løbende kan certificeres. Yderligere ønskes der, at en teltgruppe kan opstå og stå for 

planlægning af byfest i forbindelse med den årlige ringridning i Tandslet.  

Allan deltager under generalforsamlingen, hvor han vil uddybe sit forslag. 

5) Debat om kommende aktiviteter 

6) Valg 

7) Eventuelt 

Ad.1 

Søren Elholm blev valgt som dirigent, og han sikrede sig at generalforsamlingen var lovlig 

indvarslet og beslutningsdygtigt. 

Ad.2 

Hanne Hjortlund aflagde formandsberetningen og den blev godkendt. 

Formandsberetningen findes sidst i dokumentet. 

Ad.3 

Preben Bonde fremlagde regnskabet for 2021-22, det var blevet kontrolleret af Jørn Hansen, og blev 

godkendt. Regnskabet findes sidst i dokumentet. 

 

Ad.4 

Allan Grünfeld, havde en ide om et nyt set up til den årlige Ringriderfest. 

Hans ide var at søge penge til et nyt telt til ¼ mill. kr. Der skulle så afregnes et gebyr for at låne det. 

Der skulle oprettes en ny teltgruppe, som kunne håndtere dette. Allan tænker at der kunne søges 

LAG midler til projektet. Der skal også bruges 8-10.000 kr. årligt til certificeringer m.m. 

Allan tager en dialog med Ringriderforeningen, men har brug for hjælp til projektet. Allan har 

mange ideer til hvordan en ringriderfest kunne stykkes sammen, og han vil gerne tage fører trøjen 

på. Der skal dog bruges hjælp hertil. 

 



Ad.5 

Allan foreslår en fællesspisningsaften. 

Tandslet Menighedsråd har tanker om et spisearrangement med en foredragsholder en gang om 

måneden. 

 

Ad.6 

På valg er: 

Hanne Hjortlund, ønsker genvalg. 

Keld Abrahamsen, ønsker ikke genvalg. 

Rasmus Ladefoged, ønsker ikke genvalg. 

Theresa Schürmann, ønsker ikke genvalg. 

 

Den nye bestyrelse ser herefter således ud. 

Hanne Hjortlund 

Preben Bonde 

Svend Erik Carstensen 

Simon Knudsen 

1 ledig. 

1 ledig. 

 

Bestyrelsen fik bemyndigelse til at udpege 2 nye bestyrelsesmedlemmer. 

 

Ad.7. 

Ikke noget. 

 

Kl. 18.30 inviterer vi foreninger og andre interesserede til en drøftelse af: 

Ny udviklingsplan for Tandslet 2023 – 2028. – Hvad har vi af ønsker fremadrettet? 

 

Vi har bl.a. disse tanker. 
Tandslet skal være familiernes foretrukne by, når de vil flytte til Sydals. 
Tandslet vil om 10 år have et effektivt fjernvarmesystem. 
Fremtidens Tandslet er grøn og fuld af liv. 
 
Vi ønsker at: 
Tandslet skal have et væld af muligheder for aktiviteter som for eksempel sport, vandreture og 
socialt samvær for såvel unge som ældre – samt lokale og turister. 
Tandslet skal have et bredt udvalg af arbejdspladser og indkøbsmuligheder, så det er muligt både 
at bo og arbejde i byen. 
Tandslet skal være en pæn by, der er vedligeholdt og ryddet op og med dejlige grønne arealer, så 
byen er attraktiv at bo og holde ferie i. 



Tandslet skal udvikle sig på basis af udviklingsplanen med et bredt samarbejde mellem borgere og 
kommune. Udviklingen skal være til gavn for byens borgere, foreninger og turisterne i området. 
Tandslet skal sammen med Lysabild, Mommark, Skovby og Kegnæs være trækplaster for 
turisterne. 
 

 

Formandens beretning: 
 
 
Årsberetning 2022. 
 
Her er et tilbageblik på et år der er gået i Tandslet sogn.  
Landsbygruppen har afholdt 6 bestyrelsesmøder siden sidste generalforsamling. 
 
Julestemning 
Landsbygruppen har de senere år valgt at koncentrere juleudsmykningen omk. købmanden og 
Bittens Bank. For første gang var der lyskæde på landsbytorvets grantræ, der med tiden vokser sig 
stor. Der var også en julemand i transformatorstationen.  
Traditionen tro gav landsbygruppen et bidrag til slik, så de julesokker byens børn kan få op ved 
købmanden, kunne fyldes med godter. 
Vi havde planlagt at holde et julearrangement for alle i Bittens Bank, hvor byens børn kunne hilse 
på julemanden, men pga. smittestigning med Corona, op til jul, valgte vi igen at sende julemanden 
rundt i Tandslet. Han og julemor blev bragt rundt med en lokal transportordning. Det bragte smilet 
frem hos både små og store. 
Også et familiearrangement, hvor vi skulle lave konfekt blev aflyst. 
 
Fastelavn 
De danske Coronarestriktioner bortfaldt og det gjorde, at vi igen kunne genoptage en gammel 
tradition. Fastelavnstraditionen med Gudstjeneste i kirken og tøndeslagning på skolen. 
Fastelavnsarrangementet blev afholdt d. 27. februar og er et samarbejde mellem kirken, skolen og 
Landsbygruppen. I 2022 spurgte ”Min købmand” om de kunne blive en del af arrangementet, så 
det blev de og vi håber det samarbejde kan fortsætte. 
 
Koncert i Bittens Bank 
I et samarbejde med Sønderborghus, besøgte den sønderjyske sangskriver Rikke Thomsen Bittens 
Bank d. 3. marts. Rikke var på solotur og på klingende sønderjysk, blev alle fremmødte draget ind i 
hendes fortællinger om en opvækst i det sønderjyske. Det blev en magisk aften, med god 
stemning og dejlig musik.  
 
Møde vedr. By- og ringriderfesten 
D. 7. marts og d. 16. april tog vi hul på planlægningen af årets ”By- og ringriderfest”. Desværre var 
der ikke enighed omkring afviklingen af det i år og det fik den konsekvens, at ”Teltgruppen” der 
har stået for afvikling af byfesten i mange år, valgte at opløse sig. Vi skylder ”Teltgruppen” en stor 
tak for arbejdsindsatsen gennem mange år. De penge og det materiale ”Teltgruppen” stod tilbage 



med, har de valgt at give til Landsbygruppen. Desværre nåede vi ikke at få en klar melding ud til 
alle i byen, før en ringriderfest i telt blev efterspurgt på ”Os i Tandslet” -facebook gruppen. 
Det skabte en debat der kunne havde været undgået. Det beklager jeg naturligvis. 
 
Påske 
Hen over påsken kom påskeharen forbi. I år sendte vi et billede ud på facebook gruppen ”Os i 
Tandslet”. Ud fra billedet skulle man gætte, hvor påskereden var gemt og børn i sognet kunne 
kigge forbi og tage et æg. 
 
Affaldsindsamling 
D. 16. april afholdt vi affaldsindsamling, hvor vi samledes foran Bittens Bank og ruterne blev 
fordelt. Efter indsamlingen spiste vi pølser hos Cilles foderbræt.  
 
Krea café 
D. 26. april startede Krea café i Bittens Bank. Krea Café er et nyt tiltag for alle, der kan lide at være 
kreative. Det er et sted for alle på tværs af alder, køn, kultur og nationalitet. Håbet for Krea caféen 
er at skabe et rum med hygge og fællesskab omkring kreativitet. Foreløbigt har Krea café været et 
arrangement den sidste tirsdag i hver måned, men hen over efterår- og vintersæsonen er det 
tanken at det skal være et tilbud 2 gange om måneden. Krea caféen er godt besøgt og vi ser stadig 
at der kommer nye til. Det er gratis at deltage, dog koster det 5 kr. for kaffe og te ad libitum.  
Ideen kommer fra Lisbeth Jessen, der er lokal i byen. 
 
Plantemarked 
1.maj blev der afholdt plantemarked på bytorvet. Det var et nyt koncept vi ville afprøve. Tanken 
var den, at lokale kunne komme med planteløg, stauder m.v. som man kunne bytte med hinanden 
eller sælge. Byens børn kunne lave deres egen insekt bo og der blev bagt pandekager og ristet 
popcorn på bålpladsen ved shelterne. Desværre kom der ikke særlig mange, men de der kom, blev 
længe og hyggede sig. Vi har ikke mistet modet vedr. arrangementet og planlægger at prøve igen 
til foråret. 
 
Sangaften 
I foråret havde vi planlagt en sangaften, men denne blev aflyst pga. for få tilmeldte. 
 
Ansøgning af midler 
De LAG midler vi året før søgte i vedligeholdelsespuljen, er brugt til en ny redegynge og tunnel net 
på naturlegepladsen. Det er etableret. 
 
Wood sculpture 
Igen i år har Sønderborg kommune afholdt arrangementet Wood sculpture. Man kunne ansøge 
om en af skulpturene. Heldigvis sendte Lilly Paulsen en ansøgning ind og fik et positivt svar. 
Temaet for årets Wood sculpture var ”Tour d France”. Landsbygruppen har været repræsenteret 
under de arrangementer og møder der har været afholdt. Det har været spændende og vi har fulgt 
kunstneren Agnieszka Podczarskas arbejde fra sidelinjen. Landsbygruppen har sørget for 
hjemtransport og etablering på landsbytorvet. Landsbygruppen står for vedligehold af skulpturen.  
 



Romsmagning 
D. 30. september blev der afholdt romsmagning i Bittens Bank. Der var god tilslutning til 
arrangementet, hvor det primært vær mænd der var repræsenteret.  
Der var et spændende oplæg omkring de forskellig slags rom. Der var 9 smagsprøver og 
efterhånden som aftenen skred frem, blev stemningen blandt de fremmødte, temmelig god og der 
blev efterspurgt lignende arrangementer. Derfor planlægger vi en aften med Gin smagning i 
foråret. 
 
Løbende tiltag i Bittens Bank 
Da vi gerne vil have at Bittens Bank skal bruges så meget som muligt, bliver der løbende søgt 
midler til nyanskaffelser. Vi har nu fået etableret en opvaskemaskine og på sigt skal køkkenet 
friskes op og gøres mere funktionel. Vi har besluttet at foreninger med en almennyttig funktion, 
skal kunne låne Bittens Bank uden beregning. Vi appellerer dog til at man støvsuger og rydder 
pænt op efter sig. Skal man som privatperson bruge det til fest og arrangementet koster det 650 
kr.  
Vi kontakter LOF og AOF, for at høre om de kunne bruge det til aktiviteter. 
Sønderborg kommune har bevilget støtte til Bittens Bank til og med 2023.  
 
Vedligehold af sporet 
Landsbygruppen sørger for at sporet ved Tandslet er gangbar og der er investeret i en ny og 
kraftigere buskrydder til formålet. 
 
Samarbejde i de 5 landsbylaug 
I forbindelse med den energikrise der har ramt os alle, er vi indgået i et samarbejde med Lysabild, 
Skovby og Mommark. Egentlig var det Sydalshallen, der startede arbejdet med undersøgelser af et 
alternativt fjernvarmesystem, i forbindelse med deres ombygningsprojekt, men vi synes det giver 
god mening at have et samarbejde med vores landsby naboer omkring det. De har jo samme 
problem. Der har været afholdt et møde med firmaet Green Project. Vi har valgt at gå videre i 
processen og indkalde til et borgermøde d. 15. november i Sydalshallen. Borgermødet er også for 
Lysabild, Skovby og Mommark. 
 
I samarbejdet med de andre Landsbylaug/landsbyråd har vi drøftet trafiksikkerhed. Vi har fokus på 
trafiksikkerheden, da vi oplever mange af de samme problematikker i de små landsbysamfund.  
 
Der har været et samarbejde med Landsbylaugene og Sønderborg kommune vedr. små film der 
skal promovere vores område. Vores film for området hedder Sydals. 
 
 
 
 
Landsbybussen 
Med Mobilitetsforeningen som drivkraft og hjælp fra Sønderborg kommune er Landsbybussen 
stadig til rådighed. Bussens holdeplads er ved Friskolen i Tandslet, da den står synlig og centralt 
der. Det ser ud til at den bliver flittig brugt og det er jo dejligt. Projektet med landsbybusser, 



bygger videre på de erfaringer, der er høstet tidligere. Bæredygtighed, klima, mobilitet, kom 
hinanden ved og udvikling af landdistrikterne er nogle af nøgleordene for projektet. 
 
Nye tilflyttere 
Når der flytter nye borgere til byen, modtager de en velkomstpakke fra Landsbygruppen. I 
muleposen lægger vi bogen ”Tandslet i ord og billeder” og en ”Tandslet Guide”. Vi vil naturligvis 
gerne byde alle nye husejere velkommen, så hvis vi glemmer nogen så kontakt os endelig. 
 
Landsbygruppens PR 
Tandslet tidende udkommer 3 gange årligt. I februar, august og oktober. Det er nyttige 
informationer om, hvad der sker i Tandslet og omegn der formidles i bladet. 
 
På hjemmesiden tandslet.dk er der ligeledes nyttige informationer, hvor både lokale og 
kommunale nyheder formidles. Ses også på Facebook. 
Det er Preben der er Landsbygruppens PR mand. 
 
Økonomi 
Vores kasserer Preben Bonde gennemgår Landsbygruppens økonomi under punkt 3. 
 
 
Jeg vil slutte med at sige tak til Landsbygruppen for det gode samarbejde.  
 
Tak for ordet. 
 

 

Ref. Preben Bonde 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Regnskabet for 2021-22 
 
  



 
 
 
 


