Tversted Borger- og Turistforening
Nyhedsbrev
Februar 2016
Tversted Borger- og Turistforening 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 TBT er involveret i - og ikke mindst hvad der
sker i Tversted og omegn.

To borgermøder i februar
Mandag den 1. februar blev der afholdt et borgermøde som Hjørring kommune
indkaldte til. Det drejede sig om pilotprojektet ”Landsbyklynger”, et muligt
samarbejde mellem Tversted, Uggerby, Tuen og Bindslev (både skole og BTI) samt
kommunen. På mødet blev man orienteret om projektet, og om hvordan man kan
involvere sig. ALLE var velkommen, og det var der en 110-120 personer der havde
benyttet sig af (flot fremmøde!). Der blev valgt en arbejdsgruppe, der består af
mennesker fra de forskellige landsbyer, og det bliver spændende at se, hvad de
kommer frem til her i opstartsfasen.

HUSK HUSK HUSK – Mandag den 29. februar kl. 19.00 på Tannishus
Her afholdes der endnu et borgermøde med hele to meget spændende emner på
programmet. Denne aften vil alle de gode input, der er kommet fra jer borgere mm. til
masterplanen blive fremlagt i forskellige kategorier, og der vil blive fremlagt forslag
sammen med jer fremmødte, til hvordan vi skal komme videre med vores masterplan
for Tversteds fremtid.
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Der vil også på denne aften blive fremvist helt nye, flotte tegninger og planer for det
nye aktivitetshus på parkeringspladsen ved bådhuset. Her vil arkitekterne, som er på
sagen, komme og fortælle samt fremvise nogle flotte tegninger og ideer omkring
dette projekt/byggeri. Her er der virkelig noget at se frem til, og vi vil denne aften
meget gerne have jeres kommentarer og meninger om dette projekt. Alle er
velkommen.

Mountainbike bane
Vi har i Borgerforeningen arbejdet et halvt års tid med at ansøge om tilladelse til at
etablere en mountainbike bane på et egnet sted i omegnen af Tversted/Uggerby. Det
er et større arbejde at gå i gang med, men vi har haft en del forespørgsler fra borgene
mm., og dem tager vi selvfølgelig alvorlige. Vi har nu ENDELIG fået hul igennem til
Skov- og Naturstyrelsen, og der er nu aftalt første møde her midt i februar, så må vi
se om det overhovedet er muligt at etablere en bane i området. Der er desværre
mange restriktioner mm., der skal tages hensyn til, men vi er fortrøstningsfulde og
tror på muligheden. Det vil I høre meget mere til senere.
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Fastelavn i Tversted

Borgerforeningen har afholdt Fastelavnsfest sammen med menighedsrådet og sikken
fest! Vi var i forvejen MEGET spændte på hvor mange der ville komme da vi jo
stadig har skolelukningen siddende i baghovedet og hvad vælger forældrene at
børnene skal deltage i fremover, men den bekymring blev hurtigt fejet totalt væk.
Kort efter åbningen var Klitgården nemlig stort set fyldt op med glade mennesker og
flotte udklædte børn. Der blev serveret 130 fastelavnsboller og der var omkring 40
børn og 80 voksne der støttede op omkring arrangementet. Det flotte fremmøde er vi
rigtig glade for og stolte over. Tusind tak til alle fremmødte og en særlig tak til alle
dem som var hjælpere denne dag.
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Nyt muligt byggeri ved Bådhuset
Som mange sikkert allerede har hørt er Borgerforeningen sammen med havkajakklubben, BTI, kommunen, naturstyrelsen mm. i fuld gang med at forsøge at opføre et
nyt byggeri ved bådhuset. Som man kan læse øverst på siden, er vi nu så langt med
projektet at vi kan fremvise nogle flotte tegninger og fortælle om hvad vi har tænkt os
der skal ske fremover. Der er meget lang vej i mål endnu, men for-projektet er
færdigt og det glæder vi i borgerforeningen os meget til at vise jer alle. Derfor mød
op denne aften og giv jeres meninger til kende. Alle er velkommen.
(Der bliver udsendt en ekstra indbydelse senere og opslag i byen.)

Bredbånd Nord til Tversted
Vi har efterhånden i flere år kæmpet med forskellige muligheder for af få noget
ordenligt bredbånd ud til alle vores sommerhusejere mm. Det ser nu ud til at vi er
Ønsker du at modtage nyhedsbrevet direkte på mail, så send dit ønske til tverstedliv@gmail.com

Side 4 af 7

Tversted Borger- og Turistforening
Nyhedsbrev
Februar 2016
kommet meget tættere på en god løsning. TBT har holdt møde med Bredbånd Nord,
som gerne vil lægge fibernet i Tversted og også ud til alle sommerhusene.
Som sædvanligt afholder TBT et Påske-komsammen for alle vores sommerhusejere
Langfredag og her vil Bredbånd Nord komme og fortælle om dette. I forhold til
Tversted by vil der komme en orientering ud, når vi ved lidt mere vedr.
starttidspunkter mm., men som alle kan se er Bredbånd Nord begyndt med at grave
kabler ned. Derfor forventer jeg også, at de snart kommer med mere orientering til
borgerforeningen og borgerne.

Tversted Turistkontor flytter adresse
Som alle jo ved har vi indgået et samarbejde med Feriepartner i Tversted. Vi har fra
starten været klar over at det betød at vi på et tidspunkt skulle tage en fælles
beslutning om, hvor vi i fremtiden skal bo, enten Østervej 2 eller 10. Vi har haft
mange møder bl.a. om dette. Hvor vil det være mest hensigtsmæssigt at bo i
fremtiden, hvor er de bedste lokaler, hvad siger alle vores sommerhusejere, hvor er
den bedste beliggenhed osv. osv. Da det jo er Feriepartner der fra 2017 alene skal
drive sommerhusudlejning og turistservice i Tversted, var det beliggenheden der blev
afgørende for beslutningen om, at vi flytter sammen i bygningen på Østervej 2.
Pizzariet i samme bygning bliver nu også turistkontor og vi får virkelig god plads og
fantastiske muligheder for at skabe noget nyt og godt for Tversted i denne bygning,
som vel nok har en af byens bedste beliggenheder. Borgerforeningen har en længere
lejekontrakt med Klitgården, og den vil vi selvfølgelig opretholde. Vi vil stadig
benytte lokalerne til møder og evt. lidt lager. Vi vil bestemt også på et tidspunkt
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forsøge at få lokalerne lejet ud, til noget erhverv eller andet, og bestemt til en meget
rimelig husleje. Derfor er man velkommen til at tage kontakt til mig hvis der skulle
være nogen der kunne være interesseret.

Generalforsamling
Husk generalforsamlingen på Tannishus, tirsdag d. 29 marts. Mere om dette senere.

Bestyrelsen
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
TBT ønsker at flere af jer støtter op omkring Tversted Borgerforening. Vi er i
øjeblikket kun 180 medlemmer, og med ca. 300 husstande (ca. 600 personer) i
Tversted plus omegnen må det da kunne lade sig gøre at få nogle flere med!
DERFOR har vi på vores sidste generalforsamling vedtaget at alle sommerhusejere i
Tversted og omegn også gerne må være medlemmer, med stemmeret på de fremtidige
generalforsamlinger og alle skal være meget velkommen. Nu er der måske nogle der
tænker, hvorfor er det en fordel for en borgerforening at have mange medlemmer??
Det er det fordi jeres lille støtte i kontingent er vigtig for os. Men vigtigst af alt er, at
når vi blandt andet sidder og forhandler med fx. kommunen om alt muligt til fordel
for byen, ja så er det hammervigtigt at de kan se at det er en borgerforening med
mange medlemmer der støtter op om diverse tiltag. SÅÅ, er man ikke medlem,
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.

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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