
Indkaldelse og dagsorden til styregruppemøde

Onsdag 07. september 2022 kl 19 - 21 

i Nordgavlen i Tannisbugthallen.

VIGTIG INFO: Sørg nu for at finde en afløser hvis I er forhindret eller er i tvivl om I kan nå det. Hellere to 
personer end ingen.

Afbud: Anne, Anne-Dorthe og Henning fra bestyrelsen – Chr. Engen, fitness (ingen afløser) – Arne 

Pedersen, fodbold (kom meget sent)

Til stede: Flemming, Lars og John fra bestyrelsen – Maiken Gustafson, badminton – Per Barkholt, 
havkajak – Helle Lyngbak, Håndbold – Jette Pedersen, tennis.

Bemærkning: I fravær af Anne og Anne-Dorthe, måtte John være referent, og det er ikke optimalt.

Dagsorden:

1.   Formanden indleder. Gennemgang af dagsorden, og nogle hurtige punkter.

a.  Fototavlen – deadline for indsendelse af situationsbillede til Lars Bro var 1. juni 2022. 

   Lars orienterer om situationen.

Intet materiale er kommet til Lars. Da Lars er hårdt hængt op i tennis padelbaner, overtager 
John fototavlen.

b.  Orientering ang. Bindslev Ny Musik Festival (BNMF).

Slutresultat ikke opgjort endnu, men tilfredsstillende uden at være prangende. Vi afventer en 
ekstraordinær generalforsamling i BNMF med vedtægtsændringer, der gør foreningerne bag 
BNMF fri for underskudsdeling. Derefter tager vi beslutning om vi er med, evt. med et forslag 
med en anden fordelingsnøgle af overskud.

c.  Orientering ang. BTI grillen. Den administreres fremover af BTI`s Venner.

Det forlyder, at BTI grillen har brug for et eftersyn. Per spørger et par kompetente folk i 
havkajak, om de vil tjekke grillen.

d.  Forslag fra bestyrelsen – styregrupperne indkalder og laver dagsorden på skift. 

Ideen er, at forbedre kommunikationen mellem afdelingerne, 

som er et af punkterne fra positivlisten.

En fin drøftelse med minusser og plusser. Enighed om, at lave en runde med alle afdelinger 
som mødeleder, og så evaluerer vi. Badminton afholder næste styregruppemøde 21. 
november kl 19-21. Afdelingen med mødeledelsen stiller med hele styregruppen. John og 
Anne laver et udkast til en obligatorisk dagsorden.

e.  Status på BTI E-sport.

Ingen respons fra forældre, Nicklas (formand BTI Esport) eller andre. John anmoder Anne-
Dorthe i en sidste krampetrækning at kontakte en DGI E-sport konsulent om råd eller hjælp. 



Det er besluttet i bestyrelsen, at ved næste bestyrelsesmøde 26. oktober beslutter vi BTI E-
sports skæbne. 

2.   Kassereren orienterer.

Det ser stadig ganske fornuftigt ud i alle afdelingerne. Flemming kontakter Brugs-uddeleren 
og får styr på de mange konto vi har, og får oprettet en i BTI´s  navn. Det samme hos Spar i 
Tversted. Flemming kigger også på MobilePay til afdelingerne.

3.   Erfaringsudvikling – ledere og trænere, hvordan hverves og plejes de?

Det blev en god debat. 

Per antydede, at trænere og ledere i havkajak findes ved fællesskabet, der bedst opstår i en 
ikke konkurrencepræget idræt som BTI Havkajak er. Heraf kommer så interessen for at være 
med i ledelse og instruktion. Havkajak betaler for kurser.

Maiken i badminton har lønnede trænere. Derudover frivillige, som man skal passe på ikke at 
drive rovdrift på, så lysten forsvinder. Maiken er som formand synlig hver gang der er noget i 
hallen, for at skabe trygge rammer.

Helle i håndbolden har mange unge trænere og ledere, hvor kurser bliver betalt. Derudover 
arrangeres frokoster og håndboldture som håndbolden betaler. Fællesskab er også et tema i 
BTI håndbold.

Udover overskriften i dette punkt, drøftedes sammenhæng mellem afdelinger. 

Badminton og håndbold vil lave en event for 2-7 årige sammen, og måske kan tennis være 
interesseret i at være med. Man vil prøve at få engageret flere forældre til at deltage som 
hjælpere, da især badminton mangler unge trænere. 

Lars nævnte, at unge til trænerkurser=tilskud fra kommunen.

I højere grad skal afdelingerne på tværs invitere hinanden til events, så samvær kan styrkes 
og et bredere fællesskab i BTI kan opstå.

4.   Afdelingerne har ordet, ca. 5 min

Maiken, badminton 

– stjernetræning for de små onsdage 16-17, fra DGI badminton ”grundbevægelser ved leg” – 
voksenfjer onsdage 19-21, ”pay and play” koncept - en kommentar, at betaling pr. gang er 
lidt problematisk da kontingent giver tilskud fra kommunen– åben hal fredage 16.30-17.30 
for medlemmer – træningsopstart 22. august – Dana Cup og natmarked, hvor Maiken er 
blevet oplært af Arne fra fodbold.

Chr., fitness

-officielle åbning af ”Kulturboksen” 27. august godt besøgt, kunne godt være flere af fondene 
repræsenteret – intern instruktørkursus 17. september, peptalk og retningslinjer opdateres – 
fremover focus på butikken BTI Fitness.

Arne, fodbold

-tjent ca 87.000,- på Dana Cup incl. morgenmad og frokost til deltagerne – Jette fra tennis 
tilbyder hjælp til bemanding til Dana Cup mod del i overskud - stregrobot til kridtning af 
fodboldbaner og håndboldbane er kommet og er programmeret.



Helle, håndbold

-arrangement for Bindslev Skole elever 13. sept 10.00-13.30, med lidt hjælp fra forbundet – 
en klassefest i hallen for 4-6 klasse blev desværre aflyst – have mere fat i forældrene – en 
kommentar, finde ”primusmotorer”

Per, havkajak

-ingen medlemmer under 16 år, grundet farlige vejr- og strømforhold – klubaften 2 gange 
ugentlig – flere klubarrangementer f.eks. Samsø Rundt – sæsonen slutter i september, 
herefter samvær hver anden lørdag formiddag i svømmehal og hver anden lørdag klubtur på 
vandet.

Jette, tennis

-15. maj tematræning i tennisnetværk Nord, TNN, et samarbejde af tennisklubber fra 
Dronninglund til Skagen – uge 23 2023 afholdes Tannisbugt Open – 25/26 juli tematræning 
med træner udefra – 2 mixhold tilmeldt turneringen – har 21 sponsorer, heraf 4 nye – 13. 
september møde i Skagen – vil lave flere kurser, hvor DGI kommer med udstyr – el og vand 
gravearbejdet næsten færdigt, næste fase er belysningen.

5.   Eventuelt.

- Dorte fra Café Tannisbugt orienterer, at caféen først åbner til oktober. Men der vil være 
åbent for bestilte arrangementer i september måned, f.eks. Tornby Cup.

- Anita fra BTI´s hjemmeside vil gerne give siden et mere moderne indhold, f.eks. opdaterede 
resultater og stillinger fra forbundene. Hun undersøger det nærmere. Der var ingen 
kommentarer fra afdelingerne.

-tak til alle der gjorde sommerfesten i fodboldens klubhus til en hyggelig og morsom 
sammenkomst. Det skal gentages, med håb om alle afdelinger bliver repræsenteret.

6.   Næste møde bliver mandag 21. november kl 19 – 21

hvor badminton står for indkaldelsen og dagsorden, og John og Anne skal huske at lave et 
udkast til dagsorden med obligatoriske punkter.

Vel og forberedt mødt.   Vh John Madvig

NB! NB! Det var lidt svært at være ordstyrer og referent samtidig, så send venligst rettelser og 
kommentarer senest en uge efter I har modtaget referatet. Jeg beklager, hvis der er fejlformuleringer.

Vh John Madvig


