
 

Formandens beretning for BTI 2021 ved generalforsamlingen 28. februar 2022. 

Ved BTI´s ordinære generalforsamling 14. juni 2021 stod BTI uden formand, da Chr. Gjørup af personlige 

årsager ønskede at stoppe. Næstformand Klaus Kold på overarbejde, da han som fungerende formand 

skulle forberede generalforsamlingen, og da han grundet arbejdspres havde sagt fra til fortsat arbejde i 

bestyrelsen, skulle der findes en ny formand. Det lykkedes ikke, så der skulle en ekstraordinær 

generalforsamling til. Den blev fastsat til 06. september 2021, og mellem disse generalforsamlinger blev der 

afholdt møder mellem den resterende bestyrelse og afdelingernes styregrupper, for at finde en løsning. 

Flere kvalificerede formandsemner kom i spil og spurgt, men uden held. Så sidste udkald blev en plan B for  

at foreningen skulle overleve, nemlig at jeg trådte til som formand. Ikke en position der ligger lige til mig, 

men BTI er for mig så vigtig en del i lokalsamfundet, at foreningen ikke måtte lukke. 

Vi fik fundet et par nye gode folk, der ville træde ind i bestyrelsen, og med 6 personer var vi godt dækket. 

Arbejdet skulle i gang, og med udgangspunkt i de møder der var mellem generalforsamlingerne, fik vi lavet 

en 7 punkts positivliste, der skulle danne grundlaget for BTI fremadrettet. Det vigtigste punkt i første 

omgang var kommunikationen, mellem bestyrelse og afdelinger, og mellem afdelingerne indbyrdes.  

Og så fulgte i den korte tid der er gået indtil nu, flere bestyrelsesmøder og afdelingsmøder, hvor punkt for 

punkt er vendt, og vi er selvfølgelig ikke helt færdige endnu. Bestyrelsen fik lavet nogle retningslinjer 

overfor afdelingerne, som det fremgår af vedtægterne der skal være. For at ensrette foreningen, så vi 

trækker samme vej. I disse retningslinjer er der også minimumspunkter der skal forefindes på afdelingernes 

hjemmesider, så det ser ensartet ud. Disse hjemmesider skal vedligeholdes og opdateres af afdelingerne 

selv. Hovedhjemmesiden, hvor vi har vores egen administrator, er også for tiden ved at blive forbedret og 

optimeret, så folks første indtryk af BTI skal være indbydende og informativ. Vi har en klar opfattelse af, at 

hjemmesiderne skal være stedet med de sikre og faste informationer, der kan give folk interesse i BTI. 

Status for mig er nu, at jeg føler jeg/vi har fået en god kontakt med afdelingerne, og at kommunikationen er 

markant bedre. Starten på processen er positiv. 

Tversted Stadion. 

En tanke for mig, lige siden jeg kom til Tversted for 22 år siden, har været, at det lille, hyggelige Tversted 

Stadion med tennisbanerne, må kunne indeholde noget mere. Og det er nu kommet på tegnebrættet i BTI 

regi, i form af to større projekter.  

Et projekt, hvor havkajak får deres eget hus til opbevaring og rengøring af deres grej, og hvor der også 

bliver små depotrum, som tennis og håndbold og ”Made in Tversted” festivalen kan benytte sig af. 

Havkajakhuset vil ligge ideelt, da man i dårligt vejr på Tversted strand let kan køre til Ålbæk og ro. I samme 

projekt opretter håndbold to strandhåndboldbaner, så det store besvær med at opstille og nedtage baner 

på stranden, undgås. I denne tids store forandringer af stranden, vil det også være minimalt hvor meget 

disse baner kunne benyttes. Så nu kan der trænes og laves stævner i sandet uden at havet bestemmer. 

Det andet projekt står tennis for. Nemlig de for tiden populære padelbaner, og der planlægges to baner i 

forlængelse af de tre eksisterende tennisbaner. Padelbanerne vil kunne tiltrække mange turister til og 

dermed indtægt. 

Kunsten er nu, at få disse to projekter til at spille sammen. Der mangler stadig lidt finansiering, og en 

arbejdsgruppe på tre personer er nedsat for at følge det hele til dørs. Der er afholdt møder, for at begge 

projekter kan koordineres, så man ikke laver dobbeltarbejde. Der er stadig nogle knaster der skal slibes 

væk, men jeg er sikker på, at den bedste løsning for alle kommer til slut. Og tæt på denne koordinering 

ligger ”Made in Tversted” festivalen (forkortet MIT), som er en ny musikevent som unge mennesker 

opvokset i Tversted og omegn, har startet. De låner Tversted Stadion af BTI, og vi hjælper dem med 



 

forskellige ting. Med i projekterne er så, når vi trækker el og vand til havkajak og tennis, trækker vi også det 

nødvendige el og vand til MIT´s scene og kølecontainer.  

Parallelt med disse interne projekter, har man ”Drømmen om Tversted” kørende, hvor arealerne rundt om 

Tversted Stadion ønskes brugt til andre outdooraktiviteter (løb, mountainbike, bålplads, shelter o.m.a.). Der 

tænkes i, at flette disse drømme sammen med vores projekt. Meget spændende, men svær opgave. 

Der skal også siges, at vi har en MC-klub der har lokale ovenpå tennisklubhuset. Deres leje er 

vedligeholdelse af hele klubhuset, og det gør de godt. Desuden har de mange handymen, der stiller sig til 

rådighed når der skal gøres noget på Tversted Stadion. 

Så jeg er en glad formand, når jeg ser udviklingen af Tversted Stadion. 

”Boksen”, vores hus. 

Et andet stort projekt er jo ”Boksen”, hvor BTI Fitness har til huse. Og huset tilhører BTI. Fitness centeret er 

kommet så langt, at det er de mindre ting der gør det færdig, og jeg vil takke de BTI-folk som har gjort et 

kæmpearbejde for at få det til at fungere. Masser af frivillig fysisk arbejdskraft i opbygningen, og masser af 

banken på døre og med salgssnilde skaffe penge til projektet. Ingen nævnt, ingen glemt. Jeg synes BTI 

Fitness er blevet et hyggeligt og tiltalende sted at svede, og er stolt over at det er i BTI regi. 

Jeg vil også nævne BTI´s Venner, der også har haft det svært i coronaen. Disse ”venner ” er uundværlige for 

alle foreninger, og jeg vil gøre meget for at opfordre folk at tilslutte sig dem, og på den måde støtte 

idrætsforeningslivet i Bindslev/Tversted og omegn. Jeg ser frem til et endnu tættere samarbejde, lave flere 

fælles ting, holde hinanden underrettet hvad vi laver. 

Jeg vil også byde ”Bindslev nye Musikfestival” velkommen. Et godt initiativ ovenpå Harmonikatræffet, og 

det havde sin svendeprøve ved Oktoberfesten i hallen. Jeg havde fornøjelsen at stå i baren (skænke øl, ikke 

drikke), og det var hårdt arbejde. Min tanke ved lukketid var, at dette måtte være en god start på 

festivalen. Og en snak med formand Karlo Thomsen efterfølgende bekræftede dette. Men de skal videre, og 

de vil gerne have BTI med i ”Bindslev nye Musikfestival”, hvilket er til drøftelse i bestyrelsen. 

Af andre områder vi fremadrettet skal have øje for, er et fortsat godt samarbejde med halinspektør, 

halbestyrelse og Tannisbugt Cafeén. 

Det negative, coronaen. 

Hele det berømte danske foreningsliv har været i knæ. Også BTI. Store indtægtskilder som Dana Cup og 

Tour de Bindslev, har været coronaaflyst. Overalt har medlemstallene været faldende, og det har set sort 

ud. Meget skal genopbygges, og plasteret på såret har været coronapakkerne. Her må jeg rose afdelingerne 

for at være hurtige og dygtige til at få deres del af kagen. Og så håber vi, at samfundet hen over sommeren 

bliver normaliseret, så vi kan tjene vores egne midler til at drive BTI. 

Til slut en tak til kolleger/venner i bestyrelsen. I er gode mennesker, gode til at tale om tingene og mange 

kreative tiltag. Der er mange ting at tage fat på, og svært at finde de emner der skal på dagsorden og i 

hvilken rækkefølge de skal tages. Nu når jeg er nybegynder som formand, er jeg glad for at det er sammen 

med jer der skal tages nogle beslutninger. Håber samarbejdet kan fortsætte nogen tid endnu. 

Med sportslig hilsen John Madvig. 

 

 

 


