Tversted Borgerforening
Nyhedsbrev
Oktober 2016
Tversted Borgerforening ønsker at udvise åbenhed omkring vores arbejde og
aktiviteter. Derfor vil der blive udsendt et lille nyhedsbrev (ca. 8-10 gange om året)
på www.tverstedliv.dk om hvad der sker i bestyrelsen, hvilke opgaver der arbejdes
med og hvilke arrangementer TB er involveret i - og ikke mindst hvad der sker i
Tversted og omegn.

Ny Hjemmeside www.tversted.dk
NU går vores nye hjemmeside i luften, så klik og kik på hvordan den ser ud. Der er
mange muligheder for flere tiltag på siden, og vi har selvfølgelig beholdt vores i
forvejen godt kendte domænenavn www.tversted.dk.
Det var og er vigtigt for borgerforeningen, at det blev en side der kommer med
nyheder og oplysninger til de turister som kender Tversted og også til dem der måske
påtænker at holde deres næste ferie i Tversted.
Det har også stor betydning for byen at erhvervet kan få deres mange forskellige
forretninger synliggjort inde på hjemmesiden, derfor er der også gjort klar
annonceplads og meget andet.
God fornøjelse med siden, håber i tager godt imod den, og vi modtager gerne
kommentarer og gode ideer.
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Erhvervsmøde på Tannishus
Tirsdag den 11. oktober kl. 19 afholdt Tversted Borgerforening erhvervsmøde på
Tannishus. Tilstede var også Hirtshals Turistkontor, som fortalte om nye tiltag, om at
gå i samarbejde omkring reklame, annoncering, internet, mm.
Tversted Turistkontor og Feriepartner deltog også i mødet og fortalte om deres
opstart i dette nye samarbejde omkring turistservice i Tversted og også om hvordan
vores Tversted guide kommer til at køre i 2017.
Hvad angår selve erhvervet i Tversted og omegn lagde borgerforeningen kraftigt op
til et bedre samarbejde i byen. Vi efterlyste nogle ideer til nye tiltag der kunne være
til fordel for alle. Der blev nedsat en lille arbejdsgruppe omkring projektet, og der er
aftalt første møde mandag den 7. november. Hermed håber vi at få sat gang i en
positiv udvikling af et nyt samarbejde til fordel for hele erhvervslivet i Tversted.

Mountainbike bane i Tversted
Det er vel efterhånden et helt år siden vi startede vores snakke med Skov- og
Naturstyrelsen om muligheden for at etablere en mountainbike bane i Tversted. Nu
ser det endelig ud til at vi har fået noget ud af anstrengelserne og møderne. Jeg har
netop her den 12/10 modtaget en mail hvor Skov- og Naturstyrelsen bekræfter at de
er villige til at gå ind i et samarbejde omkring projektet. Nu arbejder vi videre på
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næste skridt, og der vil så snart som muligt blive indkaldt til et møde, hvor planer om
placering mm. vil blive fremlagt.

Flere hjertestartere i Tversted
Borgerforeningen arbejder på at få en ekstra hjertestarter til Tversted, og aftalen er nu
på plads. Hjertestarteren skal være på Tannishus som sponsorerer en del af den.
Borgerforeningen betaler de resterende udgifter, og der vil blive forsøgt at få kurser
aftalt efterfølgende.
TB mener at Tannishus er den helt rigtige placering, så har vi nemlig en hjertestarter i
begge ender af Tversted hele året rundt. Livredderne på stranden har jo også en med i
turistperioden, så er vi virkelig godt dækket ind. Tidspunktet for opsætningen er lidt
op til vores leverandør, men den kommer hurtigst muligt.

Pengeautomat
Borgerforeningen har aldrig helt opgivet at få en penge-/veksle automat til Tversted
igen og der er faktisk dukket en ny mulighed op. Der er andre firmaer end banker der
veksler penge og sætter automater op, og en sådan mulighed følger vi op på i
øjeblikket, og jeg kan love jer, at den vil blive fulgt helt til dørs, derfor håber jeg på at
jeg snart kan meddele alle, at der igen kommer en pengeautomat op i Tversted.
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Masterplan ???
Som de fleste sikkert kan huske, i hvert fald jer der deltog i vores borgermøder, ville
TB gerne, i samarbejde med byen og kommunen, udarbejde en masterplan for
Tversted. Det har vist sig senere at det ikke er så let en sag. Der har ikke været hjælp
at hente fra kommunen som det ellers var blevet lovet, og det har også vist sig at være
utrolig svært at få jer borgere til at hjælpe i små arbejdsgrupper, med de ellers mange
gode ideer der kom frem på borgermøderne. Sidst men ikke mindst er der jo dukket
projektet ”Klyngebyer” op, som kommunen er deltagende i, og der flere ting i dette
som hel sikkert vil overlappe en masterplan. Derfor er vores eget projekt stillet i bero,
indtil vi ser hvad der kommer ud at det med klyngebyer og samarbejdet her.

Nyhedsbrevet
Dette nyhedsbrev har nu kørt i ca. to år og har været Borgerforeningens talerør ud til
vores medlemmer mm. men vi har jo nu været på Facebook et godt stykke tid, og
vores nye hjemmeside, som der arbejdes på højtryk med i øjeblikket, skal i fremtiden
være vores nye mulighed for meget hurtigere at komme ud til alle med forskellige
informationer. Derfor regner vi med at dette nyhedsbrev vil blive udfaset, når den nye
hjemmeside kører optimalt og klar til fremvisning.
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Aktivitetshuset ved stranden
Dette projekt kører planmæssigt, men dog stadig i opstartsfasen. Der er afholdt flere
møder, bl.a. med kommunen, som er MEGET begejstret for vores projekt og meget
samarbejdsvillige, og de er en vigtig partner i denne del af planlægningen, men ting
tager tid, og der er en del forskellige udvalg, en sådan sag først skal igennem, og de
rigtige mennesker skal kontaktes. Vi er stadig meget positive, og på nuværende
tidspunkt venter vi i spænding på kommunens udspil.

Formand

Finn Jørgensen (horne@auto9850.dk, 29652434)

Næstformand

Birthe Østergaard

Sekretær

Allan Iversen

Kasserer

Allan Iversen

Best. medlem

Birthe Andersen

Best. medlem

Bjarne Høyrup

Best. medlem

Aage Vinther

Best. medlem

Rune Emmersen

Suppleant

Poul Vilstrup

Suppleant

Elin Madsen
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Flere medlemmer til Borgerforeningen
Borgerforeninger vil selvfølgelig gerne have nye medlemmer, SÅÅ, er man ikke
medlem, og ønsker man at støtte Borgerforeningen, så kontakt Turistkontoret på
98 93 11 66, de modtager gerne jeres indmelding med tak. ELLER INDBETAL PÅ
KONTO NR. 9075-1315708636. HUSK NAVN OG ADRESSE PÅ ALLE… Pris
KUN 100 kr. ÅRLIGT pr. person. I er også velkomme til bare at sende mig en mail
og jeg skal sørge for jeres indmelding.

Det var alt for denne gang.
Pbv. Finn Jørgensen
Gode ideer og positive meninger modtages gerne på horne@auto9850.dk eller
tlf.: 29 65 24 34
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