
Generalforsamling 2021 

Tversted Borger- og Turistforening 
 

Tirsdag den 15. juni 2021 kl. 19.00 på Tannishus. 

Referat 

  

1. Valg af dirigent. 

• Jens Guldsmed-Thomsen 
2. Beretning om foreningens virksomhed og drift i det forløbne år. 

• Birthe Østergaard aflagde beretningen, der på grund af Corona-aflysningen i 2020 dækkede 
perioden fra april 2019 til juni 2021. 

• Beretningen findes i særligt dokument, som indlæses på foreningens hjemmeside sammen 
med dette referat. 

3. Foreningens driftsregnskab og status, indeholdende bestyrelsens forslag til overskuddets fordeling 
og anvendelse, fremlægges til godkendelse og vedtagelse. 

• Birthe Østergaard aflagde regnskab for 2019 og 2020. Begge år udviste et overskud, og der 
er foretaget hensættelser til fremtidige projekter og aktiviteter til gavn for Tversted. 
Bestyrelsen prioriterer i 2021 støtte til realisering af visionsprojekter, intern og ekstern 
kommunikation i/om Tversted, underskudsgarantier til risikofyldte projekter, nye projekter 
der ikke er en del af visionsprojektet, løsningen af mindre opgaver i byen og i mindre 
omfang driftstøtte til tilbagevendende aktiviteter.  

• Regnskaberne blev godkendt 
4. Forslag til vedtægtsændringer fra bestyrelsen (se foreningens hjemmeside).  

https://tversted.dk/index.php/da/info/borger-og-turistforeningen 

• I forhold til det fremsendte forslag til vedtægtsændringer blev der på mødet foreslået et 
par ændringer, som nu fremgår at vedtægterne på hjemmesiden. 

• § 9 – 8) Valg af 2 interne revisorer – bortfaldt 

• § 11 – ”erhvervsgruppen” erstattes af ”erhvervsmedlemmer” 

• § 14 – formuleres ” Der foretages en gennemgang af regnskabet af det på 
generalforsamlingen valgte revisionsfirma” 

• Som følge af disse ændringer blev bestyrelsen bemyndiget til at vælge revisionsfirma til 
2021-regnskabet. 

5. Eventuelle forslag fra medlemmerne. 

• Jette Christensen havde indsendt 2 forslag: 
i. ”Busholdepladsen på Østervej lige ved Kløvervej bør flyttes, det er farligt. En dag 

sker der en ulykke med biler eller cykler. Den må flyttes op til Klitgaarden.” 
1. Forslaget kommer til at indgå i den visionsgruppe der arbejder med det 

fysiske miljø i Tversted. 
ii. ”En by som Tversted bør have en stor fælles tavle/bur til opslag for alle 

foreningerne i vores by. Der må være en central placering, godt nok har vi den ved 
Bådehuset men det er jo ikke alle der ser den”.  

1. Bestyrelsen vil arbejde videre med forslaget. 
6. Bestyrelsens forslag til kontingentets størrelse: 

• Personligt medlemskab 100 kroner 
i. Vedtaget 

https://tversted.dk/index.php/da/info/borger-og-turistforeningen


• Virksomhedsmedlemskab 500 kroner 
i. Vedtaget 

7. Valg af medlemmer til bestyrelsen. 

• Til valg på ulige år:  
i. Genvalg - Niels Maarbjerg Olesen  

ii. Nyvalg – Inge Møller Nielsen 
iii. Nyvalg – Tom Munk 

•  Til supplering på lige år: 
i. Nyvalg – Charlotte Velling Nichol 

8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen. 

• 1. suppleant - Birthe Andersen  

• 2. suppleant – Bestyrelsen blev bemyndiget til selv at finde en person til denne post. Posten 
er efterfølgende besat af Jesper Smidt. 

9. Valg af intern revisor. (Punktet er afhængigt af beslutninger under punkt 4) 

• Punktet udgik. 
10. Valg af revisionsfirma. (Punktet er afhængigt af beslutninger under punkt 4) 

• Bestyrelsen blev bemyndiget til at engagere et revisionsfirma i forhold til 2021-regnskabet. 
11. Eventuelt. 

 

 


