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Tversted Borger- og Turistforening ønsker i fremtiden at udvise en større åbenhed
omkring vores arbejde og aktiviteter mm. 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 som TBT er
involveret i - og ikke mindst hvad sker i Tversted og omegn mm.

Sommerkoncert i Tversted
Så er billetsalget startet til vores sommerkoncert fredag den 31 Juli med Brødrene
Olsen, Henning Stærk og På Slaget 12. Med de 3 orkestre er der ingen tvivl om at det
igen i år bliver en kanon oplevelse at komme til denne koncert, man vil allerede nu
kunne se annoncer og reklamer for koncerten samt der vil også snart blive opsat
plakater og bannere op i Tversted og mange andre steder, turistkontoret har allerede
billetter klar, så bare ring og bestil, eller smut forbi og få billetterne i hånden, og på
trods af at der for bestyrelsen nu ligger et kæmpe arbejde inden koncert start , glæder
vi os allerede helt vildt.

Mountainbike bane i Tversted
Vi er i borgerforeningen netop gået i gang med at ansøge om tilladelse til at etablerer
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 tar vi selvfølgelig
alvorlige, vi har allerede taget kontakt til kommunen samt skov og naturstyrelsen og
vi arbejder videre med de muligheder der er. 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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Grundlovsdag
Grundlovsdagen skal traditionen tro fejres i bådhuset ved stranden, denne dag er som
sædvanligt arrangeret i et godt samarbejde mellem Bjærgelauget og
borgerforeningen, årets taler bliver tidligere borgmester Knud Størup, så mød op på
denne dag og støt dette arrangement som starter kl. 13.00. Der er jo for øvrigt udsigt
til et fantastisk solskinsvejr.
Skt. Hans Aften.
Skt. Hans aften bliver igen i år et tilløbsstykke på Tversted strand, vi forventer der
kommer rigtig mange mennesker denne aften, vi laver et kæmpebål og der kan købes
forfriskninger mm. i bådhuset, og mange andre steder, årets taler bliver
billedkunstner Marit Benthe Norheim og det glæder vi os meget til at høre, det hele
starter i et optog med traktor og båd fra kirken kl. 19.00 og bålet tændes kl. ca. 20.00.
Kom og vær med til at gøre denne aften til noget helt særligt.
Jeg har bestilt dejlig vejr, dog med forbehold.

Nyt Badevandsflag.
Som de fleste måske allerede har set i toppen af flagstangen
ved bådhuset har vi nu officielt – lørdag den 30. maj 2015 fået vores nye badevandsflag, dette flag opfandt vi faktisk i
Tversted borger og turistforening allerede sidst år, i protest
over vi ikke kunne få blåt flag pga. en enkelt dårlig måling af badevandskvaliteten
flere år tilbage. Det har så senere vist sig at hele Hjørring kommune nu vil bruge
flaget alle steder og man ikke ønsker blåt flag i fremtiden, vel både af økonomiske
grunde, men bestemt også for at bevare muligheden for at biler og hunde mm. fortsat
kan få lov til at opholde sig på de nordjyske strande.
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Borgmesteren – Arne Boelt – holdt tale

ter tale

Og det blæste

Flaget hejses
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Kommunen gav pølser

Og Kommunen gav is
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Indvielse af nyt livreddertårn
Nu får vi sandelig også livreddertårn på vores strand, jo jo der er ganske vist, mandag
den 22. juni kl. ca. 11.00 er der indvielse. Derfor vil jeg opfordre alle der har
mulighed for at kikke ned på stranden den dag om at komme. Vi kender endnu ikke
meget til hvad der skal ske denne dag, så det bliver spændene hvad de personer der
har med det at gøre, finder på. Mød endelig op.

Bestyrelsen 2015
Formand
Næstformand
Sekretær
Kasserer
Best. medlem
Best. medlem
Best. medlem
Best. Medlem
Suppleant
Suppleant

Finn Jørgensen
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??
Ønsker du at modtage nyhedsbrevet direkte på mail, så send dit ønske til tverstedliv@gmail.com
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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, og de modtager gerne jeres indmelding med tak.
Pris KUN 100 kr. ÅRLIGT.
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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