
BTI Afdelingsmøde onsdag den 27. oktober 2021 

1. Formanden indleder 

John Madvig bød velkommen til mødet.  

Ny kontaktperson for tennis er Jette Pedersen. 

Rengøring af OK-tanken: Afdelingerne har deres faste uger. Fodbold har oplevet, at der er kommet 

et rengøringsselskab for at rengøre tanken, samtidig med at de var i gang med rengøring. John 

kontakter DagliBrugsen og spørger nærmere til det. BTI ønsker at fastholde opgaven. 

2. Præsentation af bestyrelsen 

Bestyrelsen består af John Madvig (formand), Lars Bro (næstformand), Flemming Mejlvang 

(kasserer), Anne Dahl-Hansen (sekretær), Henning Christensen, Anne-Dorthe Loven (suppleant, 

sekretær) 

Følgende afdelinger var repræsenteret ved mødet. 

Tennis – Jette Pedersen 

Fodbold – Arne Pedersen 

Badminton – Maiken Gustaffson 

Fittness – Christian Engen 

Havkajak – Anne-Dorthe Loven 

Afbud fra håndbold og e-sport 

3. Kassereren orienterer 

Flemming Mejlvang gav en kort orientering om afdelingernes kassebeholdning. Økonomien i 

afdelingerne og i klubben samlet set er god. 

4. 5 min. pr. afdeling ud fra positivlistens 7 punkter, særligt med fokus på sammenhængskraft og 

kontaktperson 

Alle afdelinger havde gode kommentarer til bestyrelsens videre arbejde.  

- Der er enighed om, at der ikke er behov for en kontaktperson til afdelingen. Bestyrelsen er 

tilgængelig, og man kan henvende sig efter behov.  

- Bestyrelsen skal kigge på det eksisterende organisationsdiagram. 

- Afdelingsmøder afholdes 4-6 gange årligt, godt med møder hvor man kan mødes og udveksle 

erfaringer. Møderne kan også bruges til at arrangere fællesaktiviteter, bakke op om hinanden 

og ”spille hinanden gode”. Bestyrelsen laver en mødekalender for 2022. 

- Opfordring til at bestyrelsen besøger afdelingerne, afdelingerne kan invitere bestyrelsesmedlem 

med til et bestyrelsesmøde 

- Bestyrelsen skal tage en beslutning om, hvilke referater der skal offentliggøres og hvor. 

Fra enkelte afdelinger:  

- E-sport: presset i forhold til ledere, men der arbejdes på at få det stabiliseret. Afdelingen flytter 

til lokaler på skolen. 

- Fodbold: Samarbejder med Sindal på nogle årgange, og man arbejder på at få dette 

samarbejde yderligere formaliseret. 

- Havkajak: Man er i gang med forberedelser til byggeri ved stadion i Tversted, et samarbejde 

mellem havkajak, tennis, håndbold og MIT-Tversted (musikfestival). Fodbold holdes orienteret, 

men er ikke med i byggeudvalget. Havkajak er tovholder og orienterer bestyrelsen efter behov. 

5. Hjemmesider og facebook 



Pt. kører Anita hovedafdelingens hjemmeside, og det vil hun gerne fortsætte med. Hver afdeling 

styrer sin egen hjemmeside, og Anita er til rådighed for vejledning. Det er også muligt at kontakte 

Anders Pallisgaard med tekniske spørgsmål. 

Muligheden for at sammenkoble afdelingernes kalenderaktiviteter med BTI´s fælleskalender 

undersøges. Ligeledes undersøges sammenkoblingen mellem facebook og hjemmeside ved Anita. 

Bestyrelsen definerer minimumsindhold til afdelingernes hjemmesider. Det er vigtigt, at de er 

opdateret.  

Et kommende afdelingsmøde vil have hjemmeside og facebook som tema, og Anita inviteres med.  

6. Evt. 

Afdelingernes andel af halleje/betaling til omklædningsrum blev drøftet. 

Christian Engen orienterede om, at han som halinspektør er i netværk med alle halinspektører i 

Hjørring Kommune. Bl.a. arbejder de med et fælles bookingsystem. 

7. Næste møde 

Næste møde holdes den 27. januar 2022 kl. 19-21 

Det er godt at få dagsorden ud i god tid, så afdelingerne kan nå at forberede sig. 

Bestyrelsen laver som nævnt et årshjul for afdelingsmøderne, og de afholdes på rullende dage. 

 

For referat 

/Anne Dahl-Hansen 

 


