
 

 Aktivitetsplan 2022 

Tversted Erhverv 

Formålet er: 

• at virke for fremme af erhvervslivet i Tversted. 

• at skabe stærke relationer og samarbejde for medlemmerne. 

• at arbejde for et velfungerende erhvervsområde både til gavn for virksomhederne og de 

borgere, der bor i området. 

Vi har derfor fokus på:  

• Virksomhedsbesøg  

• At indhente erfaringer fra andre dele af landet  

• Samvær med fokus på fælles oplevelser  

• Udviklingen af de lokale forretningsrammer. 

Planen består af to dele: Aktiviteter (del 1) der samler medlemmerne, og opgaver (del 2) som 

initiativgruppen vil arbejde med i løbet af året.  

 

Del 1 - Samling af medlemmerne 
 

Årsmøde 

• Tversted Erhverv holder årsmøde og Murer Kjeld fortæller onsdag, den 9. marts 2022 kl. 18.00 

o Sted: Tannishus 

o Pris for mad og foredrag: 200 kr. pr. deltager, betales i restauranten ved ankomst. 

o Program:  

▪ Kl. 18.00 spisning – (se nedenfor) 

▪ Kl. 19.00 Årsmøde 

• Beretning – udsendes i nyhedsbrev 

• Spørgsmål – og planer 

• Initiativgruppen 

▪ Kl. 20.00 Murer Kjeld fortæller 

o Deltagere: Alle virksomheder i Tversted og omegn kan deltage. 

o Tilmeldelse: Af hensyn til spisning 

▪ Her (Tryk) eller 

▪ SMS til: 40858522 eller 

▪ E-mail til: erhverv@tversted.dk 

o Ansvarlig: KA/NMO 



 

2 aktiviteter med det formål at bringe virksomhederne sammen 

• J-dag fredag, den 4. november 2022, kl. 16.00-18.00  

o Sted: Peder Must 

o Program: Der smages på den nye julebryg 

o Deltagere: Alle virksomheder i Tversted og omegn kan deltage. 

o Ansvarlig: CVN 

 

• Arrangement med roning og grill lørdag 18-6-22 kl. 11.00 

o Sted: Bådehuset 

o Program: Samvær om roning og grill –Tversted Erhverv betaler maden, drikkevarer 

købes. 

o Tilmeldelse: Af hensyn til indkøb af madvarer. 

▪ Her (Tryk) eller 

▪ SMS til: 40858522 eller 

▪ E-mail til: erhverv@tversted.dk 

o Deltagere: Alle virksomheder i Tversted og omegn kan deltage. Familie og 

medarbejdere er også velkomne. 

o Ansvarlig: KA 

2-3 virksomhedsbesøg  

• Besøg på Isager APS torsdag den 28.4.2022 kl. 19.00 

o Sted: Skolevej 11 

o Program:  

▪ Nels og Marianne fortæller om Isager APS. 

▪ Rundvisning 

▪ Hyggeligt samvær med kaffe og/eller en øl. 

o Tilmeldelse: Ikke nødvendig 

o Ansvarlig KA/NMO 

 

• Besøg hos Hotel Tannishus torsdag den 21. september 2022 kl. 18.00 

o Sted: Tannisbugtvej 123 

o Program 

▪ Kl. 18.00 spisning – pris 100 kroner 

▪ Kl. 19.00 - Beretning om virksomheden, og efterfølgende snak over en kop 

kaffe eller lignende. 

o Tilmeldelse: Af hensyn til spisning – Ja 

▪ Her (Tryk) eller 

▪ SMS til: 40858522 eller 

▪ E-mail til: erhverv@tversted.dk 

o Ansvarlig: KA/NMO 

 

• Ny forretning i Tversted – (ikke fastlagt) 

mailto:erhverv@tversted.dk


o Sted: Skagensvej 58 

o Program: 

o Ansvarlig: KA/NMO 

Målet er: Flere deltagere i 2022 end 2021 

 

Del 2- Arbejdsopgaver for initiativgruppen 
• Oprettelse og drift af turisme en gruppe 

o Åge udpeget som formand 

o Inddragelse af virksomheder i realiseringen af ”Natur-ringen” med større omsætning 

som resultat 

• Udsendelse af 4 nyhedsbreve 

o Ansvarlig: NMO 

• Videreudvikling af hjemmesiden og kommunikation jfr. fase 3 

o Herunder monitorer i byen 

o Ansvarlig: NMO 

• Gennemførelsen af de første fotoreprotager hos virksomheder 

o Hos Henrik Bundgaard  

▪ Ansvarlig: Henrik 

o Hos Kim Andersen 

▪ Ansvarlig: Kim 

• Etablering af fjernarbejdspladser på Klitgården 

o Aftale med klitgården 

o ”ordensregler” 

o Synliggørelse/markedsføring 

o Ansvarlig: Charlotte er kontakt til Klitgården 

• Struktur på økonomi og medlemsforhold 

o Ansvarlig: NMO 

• Visitkort til præsentation af erhvervsgruppen 

o Ansvarlig: Charlotte 

• En opgave for byen 

o Sømærket (BA) 

o Udnyttelse af bunker ved Tannishus (ÅV/KA) 

Målet er: Gennemførelsen af aktiviteterne 

Tversted, den 29.1.2022 

Niels 

 

 

 


