
Generalforsamling 2022 

 Tversted Borger- og Turistforening 

Referat 
 

Torsdag den 31. marts 2022 kl. 19.00 på Klitgården 

 

Dagsorden 

1. Valg af dirigent 

A. Jens Guldsmed-Thomsen 

2. Beretning om foreningens virksomhed og drift i det forløbne år 

A. Formand Birthe Østergaard aflagde beretning for perioden 15. juni 2021 til 31. marts 2022. 

B. Beretningen findes i særligt dokument, som indlæses på foreningens hjemmeside sammen 

med dette referat. 

C. Af beretningens mange sager blev 4 sager særlig fremhævet af bestyrelsen, for at få et 

indtryk af medlemmernes holdning: 

0. ”Kysthuset” der bliver etableret ved siden af Bjærgelaugets hus, og kommer til at 

indeholde opdaterede toiletfaciliteter, sauna, madpakkehus, rengøringsplads og 

fælleshus. Der mangler en enkelt godkendelse før projektet kan igangsættes. 

Finansieringen er næsten på plads til fase 1. 

1. Flagborg i byen på mærkedage. Det er ikke lykkedes af finde frivillige til at opstille 

og nedtage flagene, og der er en udfordring m.h.t. at få flagene til at stå i lod. Et 

alternativt forslag er fast flagning med vimpler i sommerperioden. Der var et ønske 

om at fastholde flagborgen som vi kender den, og gøre en ekstra indsats for at 

finde frivillige til opsætningen. 

2. Juleudsmykning. Mulighederne for etablering af strømudtag fra gadebelysningen 

undersøges, så der kan etableres en sikker og ensartet juleudsmykning i byen.  

3. Der ønskes etableret en årligt tilbagevendende ”Mad og Musik” event over 3-4 

dage på/ved markedspladsen. Oprindeligt var det tankerne at afvikle 

arrangementet i én af ugerne 28-29-30. I disse uger er der dog mange 

konkurrerende aktiviteter. Det overvejes derfor at placere aktiviteten i 

sensommeren og sikre at de lokale spisesteder inddrages.    

D. Beretningen blev godkendt 



3. Foreningens driftsregnskab og status indeholdende bestyrelsens forslag til overskuddets fordeling 

og anvendelse fremlægges til godkendelse og vedtagelse. 

Formanden Birthe Østergaard kunne fremlægge et positivt regnskab til godkendelse. 

I årets løb har der været en positiv medlemsudvikling, en ekstraordinær indtægt og en god 

forrentning af den investerede kapital. Der foretaget hensættelser til fremtidige projekter 

og aktiviteter til gavn for Tversted. 

Regnskabet blev godkendt  

4. Forslag fra medlemmerne - Ekstraordinært tilskud til Klitgården, se forslag 1 

Det blev besluttet, at Tversted Borger- og Turistforenings bestyrelse kan ekstraordinært 

disponere op til 140.000 kr., til et renoveringsprojekt af Klitgården på i alt 1.402.000 kr.  

Det forventes at Klitgården fortsætter arbejdet med at tilvejebringe yderligere finansiering 

til projektet. 

5. Bestyrelsens forslag til kontingentets størrelse 

Personligt medlemskab 100 kroner. Vedtaget   

Virksomhedsmedlemskab 500 kroner. Vedtaget 

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen 

Genvalgt: Birthe Østergaard og Charlotte Velling Nichol 

Nyvalgt: Erik Pedersen 

Der er en ledig position i bestyrelsen, som bestyrelsen fik mulighed for selv at besætte.  

7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen 

Nyvalgt: Signe Elleriis 

Der er en ledig position som suppleant, som bestyrelsen fik mulighed for selv at besætte.  

8. Valg af revisionsfirma 

Dansk Revision blev valgt. 

9. Forslag fra medlemmerne - Grøn energi i Tversted, se forslag 2 

Jan Jensen orienterede om den udfordrende udvikling i forhold til varmepriser. 

Kraftvarmeværket afsøger fremadrettede muligheder for at reducere varmepriserne. 

Værket overvejer at genoptage møllesagen på Elkær mark og sammenkoble med værkerne i 

Bindslev og Sindal. 

10. Eventuelt 

Intet 

 

Tversted, den 1. april 2022 

https://www.dropbox.com/s/5c51d56guz173lm/Medlemsforslag%202022.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/5c51d56guz173lm/Medlemsforslag%202022.pdf?dl=0
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