
Indkaldelse og dagsorden til afdelingsmøde 

Torsdag 27. januar 2022 kl 19.00 – ca 21.00 i Boksen 

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. 

Deltagere:  

Fra bestyrelsen – John Madvig, Flemming Mejlvang, Lars Bro, Anne Dahl-Hansen 

(afbud Henning) 

Fra afdelingerne – Jette Pedersen, tennis, Thomas, fodbold, Maiken, badminton, 

Laurine, Martin, fitness, Nicklas, e-sport, Anne Dorthe, havkajak, Helle Lyngbak, 

håndbold 

Dagsorden: 

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

a. Informere om ”Tversted Stadion”-mødet. 

Bestyrelsen har afholdt orienterende møde med repræsentanter fra 

de afdelinger, der er involveret i projektet (håndbold, havkajak, tennis, 

fodbold og fitness). Derudover samarbejdes der med MIT-festival og 

MC-klubben, som holder til i klubhuset. Der er nedsat et byggeudvalg 

(Helle, Lars, Anne Dorthe), som fortrinsvis står for koordinering 

mellem de involverede afdelinger samt orientering til bestyrelsen. 

Helle Lyngbak: Skal/kan vi gøre noget, så vi får involveret byen i 

projektet? Evt. kontakt til borger- og turistforeningen.  

b. Tipitelt sammen med MIT-festivalen? 

MIT-festival indkøber et større tipitelt, som de kun selv skal lægge 

beslag på få dage i slutningen af juli. Derfor er der mulighed for at 

være ”med i teltet”, alternativt leje det af MIT. Vil man vide mere 

(pris, størrelse o.l.), så kan man kontakte John Madvig. 



c.  BTI-event (pga. aflyst julefrokost) planlægges til afholdelse i foråret 

2022, folk fra afdelingerne i festudvalg med 2-3 fra bestyrelsen. 

Maiken, badminton, er med i festudvalget sammen med John, Anne 

og Anne Dorthe fra bestyrelsen. 

d. Bruge Anita til hjælp af hjemmesider. Kontakt: glarkrog@gmail.com 

e. OK tankrengøring, ”Skal I have reminder”? 

Ja tak, afdelingerne vil gerne have reminder. Vi fastholder opdeling i 

afdelingerne.  

f. John samlede op fra forrige afdelingsmøde: Bestyrelsen behandler 

foreningens organisationsdiagram på kommende møde. Der er 

fastlagt datoer for afdelingsmøder i 2022: 

Afdelingsmøder 2022: 27. januar kl. 19-21, tirsdag 5. april kl. 19-21, onsdag 7. september 

kl. 19-21, mandag 21. november kl. 19-21. 

 

2.  Kassereren orienterer. 

BTI kommer ud af 2021 med et samlet overskud. Afdelingernes økonomi ser 

godt ud.  

 

3.  Kommentarer fra afdelingerne, ca. 5 min. 

a. til sidste mødes referat 

b. afdelingernes aktivitet siden sidst, og kommende aktiviteter. 

Fitness: Ombygningen har naturligvis høj prioritet, og det forventes snart at være 

færdigt. Der er endnu ikke en dato for indvielsesarrangement, men man forventer at 

kunne gennemføre det i løbet af foråret. Coronarestriktioner har fyldt og til tider 

været udfordrende. Arbejder på at få nye instruktører samt at få struktur på 

kursustilbud. Vil gerne have klubtøj som tilbud til medlemmerne.  
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E-sport: Pt. er der et hold og en træner, men der kommer også nye medlemmer til. 

Udfordringen er at få flere trænere. Coronaperioden har kostet medlemmer. Er 

faldet godt til i de nye lokaler på skolen. Har haft netværksmøde med andre e-

sportsafdelinger i Nordjylland, med god erfaringsudveksling. BTI vil gerne som klub 

være behjælpelig i forhold til fx planlægning af event, åbent hus eller lignende. Helle, 

håndboldafdeling, hjælper gerne med at skrive ansøgning til mulige fonde.  

Havkajak: Tegninger fra projektet på Tversted Stadion blev fremlagt. Der skal søges 

fonde i forhold til finansiering. Der sejles også om vinteren og trænes i svømmehal.  

Tennis: Arbejder med at få etableret nyt lysanlæg, så det vil blive lettere at spille i 

vinterperioden. Der er nedsat en padeltennis-arbejdsgruppe, som har som mål at få 

etableret to padelbaner. Flere medlemmer er tilmeldt instruktørkursus. Husk – man 

kan stadig nå at stemme på BTI Tennis til Nordjyske Banks foreningspris. Link til 

afstemning findes på tennis-facebooksiden. 

Fodbold: Danacup forventes afholdt til sommer (25.-30. juli 2022). Nogle hold træner 

gerne i vinterperioden, men vejret er udfordrende. U14-pigerne blev nr. to i 

kredsmesterskab.  

Badminton: Har kørt introduktionsforløb på skolen for indskolingsafdelingen og 

event for ungdomsspillere, med det håb at det giver nye medlemmer. Afholdt 

ungdomsstævne i november samt pensioniststævne i januar som var godt besøgt. 

Tre ungdomshold tilmeldt turnering. Sæsonen slutter omkring uge 14. Afdelingen 

mangler medlemmer til udvalgsarbejdet, og forsøger derfor at gøre en ekstra indsats 

til årsmødet, så der forhåbentlig kan skaffes flere frivillige hænder.  

Håndbold: Forsøger at lave et samarbejde med Stidsholt Efterskole, da flere unge 

spillere søger derhen. Afdelingen har afholdt pigecamp, som har givet 3-4 nye 



medlemmer i aldersgruppen 12-14 år. Taber nogle af de yngste medlemmer, da det 

er svært at finde trænere til den aldersgruppe (da det gerne skal ligge tidligt på 

dagen). Vil gerne have nogle yngre kræfter med i styregruppen.  

 

4.   Retningslinjer fra bestyrelsen til afdelingerne.  

John Madvig gennemgik bestyrelsens udkast til retningslinjer, som tager 

udgangspunkt i BTI´s vedtægter.  

Referater: Afdelingerne kan få en udfordring med offentliggørelse af 

referaterne, idet man kan drøfte ting på møderne, som ikke skal 

offentliggøres. Derudover er det endnu en opgave til afdelingerne. 

Er vi forpligtet til at offentliggøre afdelingsreferater, rent formelt? 

Hjemmeside: Klubbens hjemmesideadministrator tilbyder gerne sin hjælp til 

hjemmesiden. Det er også muligt at etablere et kursustilbud, hvis flere 

afdelinger ønsker det. John taler med Anita vedr. søgning på BTI-

hjemmesiderne og evt. yderligere domænenavne. 

Det kan være en udfordring for nogle afdelinger at finde ressourcer til at 

vedligeholde hjemmeside. Bestyrelsen vil arbejde videre med, om det er muligt 

at finde en/flere personer, der kan hjælpe afdelingerne med den opgave.  Det 

er ikke helt tydeligt, hvordan hjemmesiden arbejder sammen med facebook.  

Bestyrelsen tager retningslinjerne op igen på næste bestyrelsesmøde med 

afdelingernes bemærkninger in mente.  

5.   Obligatoriske punkter på afdelingernes hjemmesider. 

Dette punkt blev behandlet under punkt 4, idet beskrivelse af hjemmeside er 

en del af retningslinjerne.  



6.    Hvis der bliver tid til debat: ”Erfaringsudveksling, f.eks. leder- og træner          

hvervning, leder- og træner pleje    

Udsættes til et kommende møde.              

7. Eventuelt. 

Kassereren minder om opdatering af børneattester, info (navn, adresse og 

telefonnummer på træner) skal sendes til kasserer. Gælder, hvis man har 

medlemmer under 18 år. 

      8.     Næste møde bliver tirsdag 05. april kl. 19-21 

Vh John Madvig 

For referat, Anne Dahl-Hansen 

 

 

 

 

   

 

 

  

 

 


