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Tversted Borger- og Turistforening ønsker i fremtiden at udvise en større 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.

Ekstraordinær generalforsamling.
Tversted Borger og Turistforening indkalder hermed til ekstraordinær generalforsamling mandag den 2. november kl. 19.30 på Tannishus.
Eneste punkt på dagsorden er:
Bemyndigelse til bestyrelsen for Tversted Borger og Turistforening til at adskille
borgerdelen fra turistdelen, da det kan give os større muligheder for at søge evt.
nye samarbejdspartnere m.m. Foreningen vil derved kunne sikre
borgerforeningens nuværende formue til brug for Tversted og omegns borgere i
fremtiden.

Koncert med Sebastian
TBT har sammen med Klitgården arrangeret en koncert med Sebastian på Klitgården
Fredag den 13. november. Denne koncert kan vi allerede nu melde udsolgt en hel
måned før koncertstart. Det er super flot og alle glæder sig til denne aften, der helt
sikkert bliver en stor oplevelse.

Mountainbike bane i Tversted
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. Det er et større
arbejde at gå i gang med, men vi har haft en del forespørgsler og dem tager vi
selvfølgelig alvorlige. Vi har allerede taget kontakt til kommunen samt Skov- og
Naturstyrelsen, og vi arbejder videre med de muligheder der er. Og skulle der være
nogle derude der kunne tænke sig at hjælpe lidt med en opstart, hvis vi får grønt lys,
ja så er i meget velkommen til at kontakte mig. Mobil 29 65 24 34.
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Nyt muligt byggeri ved Bådhuset
Som mange sikkert allerede har hørt er borgerforeningen sammen med
havkajakklubben, BTI, kommunen, naturstyrelsen mf. i fuld gang med at forsøge at
lave et nyt byggeri ved bådhuset (der hvor toiletbygningen ligger i dag). Dette er et
kæmpe projekt og der er langt hjem endnu, MEN vi har allerede fået tilladelse og
penge til at få lavet et for-projekt med tegninger og alt muligt. Der er nedsat en
arbejdsgruppe bestående af de involverede foreninger til at arbejde videre med dette.
Dette byggeri er tænkt til at skulle rumme vores nye havkajakklub, som ingen lokaler
har overhovedet, men også mange andre interessegrupper. Her er der i øjeblikket
ingen begrænsninger, og alle fra byen er meget velkomne til at henvende jer til
borgerforeningen, hvis man har gode ideer til hvad dette hus vil kunne bruges til. Der
vil ske løbende info her på siden om hvordan dette projekt kommer til at køre
fremover. OG her til sidst, for at sætte en stopper for alle spekulationer og snakken,
vil jeg endnu engang understrege at der IKKE er tale om et 9 etagers højhus, hvor
man i klart vejr kan se helt til Norge, nej der er tale om en bygning som passer
perfekt ind i klitterne og matcher stilen ved bådhuset, og som vil blive et stort plus for
Tversted i vores bestræbelser på at gøre byen endnu meget attraktiv at bo i eller
besøge. Indtil nu er der afholdt en del møder omkring opstartsfasen, og der arbejdes
videre på at finde den bedste løsning til et for-projekt, og så må vi se hvor langt vi
kan komme herefter.

Ny medarbejder på turistkontoret
Som det måske allerede er rygtes har vores turistchef Hanne og Kristina søgt nye
udfordringer i andre brancher og vi vil i borgerforeningen gerne sige tak til dem for
deres store indsats for Tversted, vi ønsker dem al mulig held og lykke i fremtiden.
Der er allerede ansat en ny turistmedarbejder, der tiltræder her til den første
november og efterfølgende må fremtiden vise, om der skal ansættes yderligere
personale inden højsæsonen.
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Toppen af Danmark.
TBT har meldt sig ud af samarbejdet i Toppen af Danmark sammen med de andre
Nordjyske turistforeninger, Hjørring kommune og Frederikshavns Kommune. Det
har været en lang og besværlig beslutning, som vi har arbejdet rigtig længe med.
Beslutningen er bl.a. taget på baggrund af, at de kommunale tilskud forventes at
smuldre og blive væsentligt nedsat i årene fremover, og at det koster TBT rigtig
mange penge, ud over det kommunale tilskud, at være med i dette samarbejde.
Udtrædelsen af Toppen af Danmark er ikke et udtryk for utilfredshed med
samarbejdet, men blot en beslutning om, at vi i fremtiden vil have friheden og
muligheden for at samarbejde i alle retninger. Vi ønsker, at dette mere præcist skal
foregå i vores eget område, og ved brug af vore egne midler.

Pengeautomaten ved Spar.
Pengeautomaten ved Spar lukker desværre ned allerede nu her midt i oktober. Det er
rigtig ærgerligt, men Spar Nord ønsker ikke at beholde den, da det (ifølge Spar Nord)
er en underskudsforretning. TBT har i samarbejde med Spar-købmanden forsøgt at
får andre til at opstille en ny, men indtil videre har to banker allerede sagt nej tak. Vi
vil fortsætte med at kontakte andre banker, og se om der er en mulighed. Desværre
ser det i øjeblikket ikke for godt ud, men vi har bestemt ikke opgivet endnu.
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Bopælspligt/Masterplan
TBT har siden borgermødet omkring bopælspligten samarbejdet med foreningerne i
Tversted, om et høringssvar der er indsendt til Hjørring kommune. Tversted by er
blevet lovet af Hjørring kommune, at få hjælp til udarbejdelse af en Masterplan for
hele byen, altså en overordnet vurdering af hvad og hvordan skal byen og området
udvikle sig i fremtiden.
Vi ønsker en stor borgerinddragelse i processen omkring udformningen af
masterplanen. Det er meget vigtigt, at borgerne tilkendegiver hvad og hvilke ønsker
vi hver i sær har til byen. Det gælder, bosætning, turister, arbejdspladser, grønne
områder, legepladser, aktiviteter osv. osv. Vi skal simpelthen fortælle alle hvor fedt
og unikt et sted Tversted er. Derfor skal vi også finde de bedste muligheder for
Tversted.
Borgerforeningen tager ikke umiddelbart stilling til om bopælspligten skal ophæves
eller ej. Der er rigtig mange faktorer som spiller ind, bl.a. bør vi i Tversted finde
Tversteds DNA. Det er den vi gerne vil have beskrevet ved at byen er sammen om at
iværksætte og få belyst en lang række muligheder for Tversted.
Vi arbejder hårdt på, at finde modellen og processen for arbejdet, og vi forsøge at
afholde et borgermøde så hurtigt som overhovedet muligt.
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Bestyrelsen 2015
Formand
Næstformand
Sekretær
Kasserer
Best. medlem
Best. medlem
Best. medlem
Best. Medlem
Suppleant
Suppleant

Finn Jørgensen (horne@auto9850.dk)
Birthe Østergaard
Allan Iversen
Allan Iversen
Birthe Andersen
Bjarne Høyrup
Aage Vinther
Rune Emmersen
Poul Vilstrup
Elin Madsen

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 hammer vigtigt 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 98931166, 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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