Tversted Borgerforening
Nyhedsbrev
Maj 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.

Mountainbike bane
Vi har i Borgerforeningen arbejdet længe 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 og
turister mm., og dem tager vi selvfølgelig alvorlige. Efter vi ENDELIG fik hul
igennem til Skov- og Naturstyrelsen og der blev afholdt det første møde og midt i
februar, gik styrelsen i gang med at se på mulighederne sammen med en lille
arbejdsgruppe fra Tversted/Bindslev. Der er mange restriktioner mm., der skal tages
hensyn til, og efter dette første møde er Naturstyrelsen desværre gået fuldstændigt i
stå igen, og der er ikke nyt i sagen. Så snart der sket noget vil I høre mere om det.

Generalforsamling
Denne er nu afholdt, og der mødte omkring 50 medlemmer op på aftenen. Den
siddende bestyrelse blev genvalgt, og vi havde fremsat et forslag om at ændre navnet
Tversted Borger- og Turistforening til Tversted Borgerforening. Dette blev vedtaget,
men det betyder altså ikke, at vi i fremtiden vil glemme at arbejde for turisterne og
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turismen i Tversted, tværtimod. Vi har, som alle er orienteret om igennem pressen og
mange borgermøder, indgået et samarbejde med kommunen og Hirtshals turistkontor,
om at sidstnævnte fremover udsender info til turisterne i vores område, i det omfang
det er nødvendigt. Der er jo også meget snart et flot og nyt turistkontor klar på
Østervej 2 til brug for borgere og turister, og som noget nyt har vi netop lavet aftale
om en stor touchskærm, som vil give masser af oplysninger, om hvad der sker i
Tversted-området. Vi er også i fuld gang med at lave en helt ny og flot hjemmeside
som såvel borgere som turister kan gå ind og finde oplysninger på, så jo, bestyrelsen
arbejder stadig på at fremme medlemmernes og turistlivets interesser i Tversted i det
omfang, det overhovedet er muligt.
Der blev også fremsat fra generalforsamlingen et forslag om at alle medlemmer
registreres på mailadresser til brug for fremtidig udsendelse af diverse oplysninger og
opkrævning af kontingent. Det forslag blev også vedtaget og der arbejdes videre med
dette.
Aftenen afsluttede som altid med kaffe og brød samt hyggesnak ved bordene. Tak til
alle de fremmødte på denne aften.

Flere hjertestartere i Tversted
Borgerforeningen arbejder også på at få en ekstra hjertestarter til Tversted. I
øjeblikket forsøger vi at få en aftale på plads med Tannishus vedr. opsætningen, og
det tror jeg vi finder en løsning på, så er det efterfølgende kun et spørgsmål om
finansiering og vedligeholdelse.
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Vi mener, at Tannishus er den helt rigtige placering, for så har vi en hjertestarter i
begge ender af Tversted hele året rundt. Men det hører I alle mere om senere.

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
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 afholdt TBT et Påske-komsammen for alle vores sommerhusejere
Langfredag, og her kom Bredbånd Nord og fortalt nærmere om dette. I forhold til
Tversted by vil der komme en løbende orientering fra Bredbånd Nord om
starttidspunkter osv., men som alle kan se er Bredbånd Nord i fuld gang med at grave
kabler ned rundt omkring i byen, men det er jo helt frit for om man vil være med eller
ikke.

Grundlovsdag
Borgerforeningen arrangerer igen i år sammen med Bjærgelauget Grundlovsdag i
bådhuset kl. 13:00. Årets taler bliver Elsebeth Gerner Nielsen, og herefter vil der som
sædvanligt være kaffe og hygge. Der vil senere blive udsendt en påmindelse om dette
arrangement igennem Tversted liv og Borgerforeningens facebook-side.
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Strandrensning
Lørdag den 30. april havde
Borgerforeningen arrangeret
strandrensning, som igen i år startede
ved bådhuset kl. 10:00. Vi havde denne
gang fået kommunen til at sætte to
containere ned på selve stranden, hvilket
gjorde det væsentligt lettere end sidste
år at aflæsse skraldet. Der var ca. 50
personer, der hjalp hinanden ved denne
strandrensning, halvdelen gik mod
Flodbæk og resten mod Tversted Å samt
op igennem baglandet og klitterne på
hjemvejen. Der blev virkeligt gået
effektivt til værks med opsamlingen, lige
fra store træstolper og helt ned til små
stykker plastik og glas. Godt gået. Vejret
bekymrede os ellers en del fra morgenstunden, men uden grund, for regnen stoppede
umiddelbart inden vi startede, og vinden havde også lagt sig, så det var nærmest
perfekt vejr.
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Kl. 12:30 var vi færdige, og så blev der serveret varm mad med øl og vand og
hjemmebagt kage med kaffe til.
Tak til Bjærgelauget for husly, TUSIND tak til alle fremmødte og tak for en hyggelig
dag.
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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
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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