
Tversted Borger og Turistforenings beretning for 2019 og 

2020 ved Generalforsamlingen 15. juni 2021. 

 

 

• Der er forløbet lidt mere end 2 år siden sidste generalforsamling. 

• Vi aflyste 2020 generalforsamlingen  

• Vi udskød 2021 generalforsamlingen 

• Corona har sat et stor præg på perioden 

• To medlemmer af bestyrelsen har er udtrådt i perioden 

 

• Vestkystturisme   

 

• Destination Vestkysten 

• Turismefællesskab Hjørring Kommune 

Gensidig udveksling af turismeudfordringer 

Wayfinding/naturring 

 

• Samarbejdet med Hirtshals Turistforening 

Guiden  

Særlige feriesteder 

Promoverer hinanden på forskellige måder 

• Deltagelse i og organisering af en række tilbagevendende opgaver 

▪ Flaghejsning 

▪ Juleudsmykning 

▪ Tversted Marked 

▪ 5. juni 

▪ Sct. Hans 

▪ Samarbejde med Kommune 

▪ Samarbejde med Hirtshals 

▪ Aktivitetshus 

▪ Støtte byens aktiviteter økonomisk 

 

• Tilbage i 2019 blev der arbejdet videre med visionsplanen 

o Tovholdergruppe for projektet etableret 

o Borgermøde om projektet i 2019 

o Udarbejdelse og distribution af visionsplan 

o Borgermøde 2020 der bakkede op om planen 



o På trods af corona-19 er der arbejdet videre med 

realiseringen af visionsplanen i forskellige arbejdsgrupper 

 

 

• TBT drøftede i 2019 foreningens fremadrettede 

arbejdsform/strategi/rolle/opgaver 

o Visionsprojektet udpegede nogle opgaver og roller for TBT 

▪ Mere sammenhængende kommunikation/formidling 

lokalt og eksternt 

▪ Større indsats for at styrke Tversted i turistpolitiske 

sammenhænge, i forhold til udviklingen af 

Vestkystturismen i Danmark og den Nord Vestjyske 

destinationsorganisation 

▪ Styrke erhvervslivets rolle, etablering af nye 

virksomheder og bosætning 

▪ Sammenhængende naturpleje 

▪ Repræsentation overfor offentlige myndigheder 

▪ Med andre ord et bæredygtigt landsbysamfund 

(økonomisk, socialt, naturmæssigt) 

 

 

o For at løfte disse opgaver vil TBT organisere sig lidt 

anderledes end tidligere 

▪ Bestyrelsesmedlemmerne tildeles forskellige 

ansvarsområder, og kan inddrage personer udenfor 

bestyrelsen i løsningen af opgaverne 

▪ Bestyrelsen benytter et årshjul til at strukturere arbejdet 

 

• Men ud over ovenstående er der også handlet på mange punkter i 

den lange periode siden sidste generalforsamling. 

▪ Sammenhængende naturpleje 

▪ Repræsentation overfor offentlige myndigheder 

▪ Med andre ord et bæredygtigt landsbysamfund 

(økonomisk, socialt, naturmæssigt) 

 

• De hårde vinterstorme i 2020 gav anledning til en række 

henvendelser og dialoger med kommunen, især i forhold til 

forholdene ved udmundingen af Uggerby år og nedkørslen fra 

Tannisbugtvej til stranden. 

• Der er fundet en ny arrangør af den årlige byfest. 



  

• Hjørring Kommune reviderer i øjeblikket deres helhedsplan. 

Med udgangspunkt i visionsprojekterne har vi derfor bragt 

forskellige ønsker i forslag i forhold til kommunens 

revisionsarbejde. 

 

• Der sker rigtig meget på turismeområdet langs den danske 

vestkyst. I denne forbindelse har vi markeret Tversted i en 

række sammenhænge. Herunder foranlediget videooptagelser i 

Tversted. 

• Udarbejdelse af Guiden 2020 og 2021 

 

• Selvfølgelig deltaget i og bidraget til visionsprojektet 

 

 

• Bidraget til genopstart af erhvervsgruppen, der nu har en 

handlingsplan for 2021 – og arbejder rigtig godt med mange 

nye emner 

 

Hvad har vi gang i: 

• Martin og Polle har holdt byen rent, tak for det. 

• Finn har opstartet en seniorgruppe der vil løse praktiske 

opgaver i byen 

• Afviklet en række af de tilbagevendende arrangementer ofte 

sammen med andre foreninger  

• Videreførelse af planerne om et aktivitetshus 

• Kunsthus i proces 

• Ny hjemmeside overført på ny platform, med fælles 

kalenderfunktion 

• Udsendelse af de første nye nyhedsbreve 

• Etableret et ny medlemssystem 

 

TAK TIL ALLE SOM VI HAR SAMARBEJDET MED I DE TO 

SIDSTE ÅR  

TAK TIL BESTYRELSEN FOR SAMARBEJDET. 

 

På bestyrelsens vegne Birthe Østergaard 


