INDBYDELSE
Til alle erhvervsdrivende i Tversted og omegn
Hermed indbydes du / I som erhvervsdrivende til at deltage i en
møderække i løbet af foråret i Tversted.
Formålet med indbydelsen er at fremme Jeres forslag og ideer til,
hvordan vi gennem samarbejde kan skabe vækst og synlighed for vores
virksomheder og det lokalsamfund, vi virker i.
Vi, der har taget initiativ til denne indbydelse ønsker at afdække,
hvordan vi sammen kan styrke erhvervslivet og skabe liv i Tversted året
rundt.

Vores drøm er, at VI KAN skabe vækst og liv i Tversted året rundt.

Rent praktisk har vi tænkt os, hvis der hos Jer er opbakning hertil, at
holde en møderække, hvor vi mødes en gang månedligt i februar, marts,
april og maj.
Første møde afholdes torsdag den 09.02.2017 klokken 19,00 – 21,000
Temaet for mødet er, at drøfte, hvilke initiativer og ideer, vi kan drage
nytte af, for at opfylde formålet, idet vi vil forsøge at tage udgangspunkt
i de oplysninger, der gives os på borgermødet den 18.01. på Klitgården,
om kommuneplan mm.
Hvis der er opbakning til det, kunne vi under kommende møder drøfte
alle Jeres gode forslag til kommende møder og eventuelt høre om
1. Forretningslivets ønsker og behov for samarbejde og flere
butikker, samt hvordan ønskerne kan gennemføres
2. Friluftslivets ønsker, idet vi præsenteres for – og drøfter - nogle
af byens mange muligheder og tanker om udvikling
3. Spisestedernes nuværende tilbud og mulighederne for at få andre
og nye typer af spisesteder
4. Virksomheder, der åbner deres døre for besøg af os.
Deltagelse i møderne er gratis, men forudsætter medlemskab af
Borgerforeningen, idet vores kontingent hertil i høj grad er øremærket
til erhvervsgruppens arbejde og møder.

VEL MØDT PÅ TANNISHUS TORSDAG DEN 9. FEBRUAR KL 19,00
Jytte Meier (3125 2403), John Larsen (2715 6048), Kim Andersen (2324
5733), Jesper Smidt (2566 8525), Åge Vinther (2179 1959), Ole Laursen
(2370 7773)

