
 

Referat BTI bestyrelsesmøde 

Onsdag 26. oktober kl 19-21 

i nordgavlen i Tannisbugthallen. 

Meddelelser:  

 

Dagsorden: 

1. Formanden indleder. 

          1a - godkendelse af dagsorden (nyt fast punkt) 

 Dagsorden godkendt. 

1b - underskrifter til referat af bestyrelsesmøde 15. august 2022 

 Referatet blev underskrevet. 

1c - Anne er kommet med i festudvalget. 

 Taget til efterretning. 

1d - Orientering om evalueringsmødet i BNMF 10. okt (John og Anne) 

John og Anne orienterede fra mødet. Samlet set (Oktoberfest og festival) er 

der overskud. Der vil blive indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling, 

hvor vedtægtsændringer vil være eneste punkt. Umiddelbart derefter 

afholdes ordinær generalforsamling. Bestyrelsen vil få tilsendt forslaget til 

vedtægtsændringerne inden da, så vi kan orientere os i dem og tage stilling til, 

hvorvidt BTI vil indgå som en del af festivalen. 

1e - Orientering fra SU-mødet 25. okt (Lars og Flemming) 

Lars og Flemming orienterede fra mødet. Der er brug for opbakning til 

cafeteriet, hvis vi skal fastholde en forpagter, bl.a. i forhold til køb af øl og 

vand. Dette tages op på næste styregruppemøde d. 21. november. Derudover 

vil forpagter gerne have en ny nøgle til depotrummet, så andre brugere af 

hallen ikke kan låse sig ind i rummet. Halinspektør vil blive bedt om at udskifte 

cylinderen, så kun halinspektør og forpagter kan benytte rummet. 

          1f – Orientering om Tversted Fælled 

Projektmappen er endnu ikke færdig, John har rykket og foreslået, at Bente 

fra havkajak tager teten på færdiggørelse af mappen. Der er møde i 



 

arbejdsgruppen d. 2. november. Der er pt et tilbud på to padelbaner under 

behandling. Derudover er der en kommunal pulje til padelbaner, der skal 

søges, men det er så vidt vides senest d. 31. oktober. Lars kontakter Mette 

Lærche, Hjørring Kommune, vedrørende dette samt vedrørende en sikring af, 

at allerede bevilligede kommunale midler stadig er til rådighed for projektet. 

2.  Kassereren orienterer. 

 Økonomien er stabil i alle afdelinger.  

3.        Organisationsstrukturen.  

Nuværende struktur set fra mit synspunkt, blev udleveret ved sidste 

møde.  

Nuværende struktur blev tilrettet, bl.a. tilføjes en kasse under bestyrelsen 

“Lånoptagning, fonde og ansøgninger”. Bestyrelsen ønsker fremover at 

modtage orientering om styregruppers ansøgning om eksterne midler, hvis 

beløbet overstiger 10.000 kr. Dette orienteres der om på kommende 

styregruppemøde.  

4.  Endelig beslutning om BTI E-sport`s fremtid. 

Bestyrelsen har i samarbejde med tidligere trænere forsøgt forskellige tiltag 

for at få genetableret et E-sportshold, dog uden held. Der er pt ingen 

medlemmer.  

Bestyrelsen beslutter derfor at lukke afdelingen. De stående økonomiske 

midler overgår til hovedkassen. John sørger for at div. materialer overgår til 

ungdomsklubben. 

5.  Godkendelse af forretningsorden, konstrueret på sidste møde. 

Forretningsordenen er tilsendt jer fra Anne, læs den igennem og vær 

forberedt. 

Forretningsordenen blev godkendt af et flertal i bestyrelsen. Lars Bro stemte 

imod.  

6.  Eventuelt. 

 Næste styregruppemøde d. 21. november afvikles af fodboldafdelingen. 

7.  Næste bestyrelsesmøde tirsdag 18. januar 2023 kl. 19.00-21.00 

 På næste bestyrelsesmøde gennemgås foreningens vedtægter. 


