
 

Referat fra afdelingsmøde 

tirsdag 05. april 2022 kl. 19.00 – ca. 21.00  

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. 

Dagsorden: 

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

 a.  Får I for mange mails fra mig? F.eks. DGI/DIF eller generelt om BTI´s hverdag. 

Det er relevant information både fra DGI og DIF. Nogle afdelinger får dog også selv afdelingsrelevante 

mails. Formanden fortsætter med at videresende, hvad han finder relevant for afdelingerne, og så er det op 

til modtager at slette, hvis man allerede har modtaget. 

 

b.  Foto af styregruppeformænd til fototavle. Meget gerne et situationsbillede, ”f.eks.  

      Chr. med håndvægte og sved på panden”. Fil sendes til Lars Bro. 

Deadline for indsendelse af foto er den 1. juni 2022.  

 c.  BTI pedelgruppe på tværs af alle afdelinger. I samarbejde med BTI´s Venner. 

Formanden går videre med arbejdet med at oprette en pedelgruppe i samarbejde med Robert fra BTI´s 

venner. 

d. Tilbagemelding fra afdelingerne, 

- ”synes I, BTI skal være med bag Bindslev Ny Musikfestival”? 

Aftalen går ud på at levere frivillig arbejdskraft, dels til 4 festivaldage i uge 31 samt oktoberfest den første 

weekend i oktober. 

De medvirkende klubber deler overskud/underskud. 

Pengene, der vil blive tjent, går i hovedkassen.  

Enighed om at BTI går med i festivalen. 

 

- og send til mig, medlemmerne i styregrupperne og evt. funktion i afdelingen. 

Husk at sende navne på medlemmer i styregrupperne til John (Fodbold og tennis har meldt ind d.d.) 

e.  Forespørgsel på direkte adgang til afdelingernes hjemmeside. Alle afdelingerne har  

      egne domænenavne: https://fodbold.bti-if.dk/ 

  https://badminton.bti-if.dk/ 

  https://bti-esport.cms.foreninglet.dk/ 

https://fodbold.bti-if.dk/
https://badminton.bti-if.dk/
https://bti-esport.cms.foreninglet.dk/


 

  https://bti-fitness.cms.foreninglet.dk/ 

https://haandbold.bti-if.dk/ 

https://tennis.bti-if.dk/ 

https://havkajak.bti-if.dk/ 

f. Tannisbugthallen har 50-års jubilæum lørdag den 4. juni 2022. Hvordan kan vi fra 

afdelingerne bidrage til at festligholde jubilæet? 

Vi vil forsøge præsentation af klubbens afdelinger med aktiviteter for de besøgende ude og inde under 

receptionen mellem kl. 11-14 – meld ind til John Madvig og/eller Gitte Lassen senest den 30. april.  

Derudover går afdelingerne i tænkeboks vedr. evt. happening i løbet af dagen (fx Ålborg Håndbold, 

tenniskamp el.lign.) 

g. BTI-grillen skal bemandes uge 28, 30, 31 ved torvedag (10-13) og natmarked i uge 32 (18-

24) 

John laver et vagtskema, som udsendes til afdelingerne. 

2.   Kassereren orienterer. 

Kassereren orienterede, økonomien er god både i hovedkasse og afdelingskasser. 

Bestyrelse og BTI Fitness har lavet en aftale om ansvars- og økonomifordeling mellem bestyrelse og 

afdeling. 

3.   Afdelingerne har ordet, ca. 5 min 

Badminton: 

Sæsonen er under afslutning. 

Har lige været på klubtur i Grindsted m. 11 spillere og 6 ledere/forældre, det var en god tur.  

Klubben siger farvel til en træner, men har allerede skaffet en ny, der tiltræder i næste sæson. 

Fitness: 

Klubben har fejret Maria, som blev udnævnt som årets leder i BTI. 

Der laves en bookingkalender til aktivitetsrummet, det kan bookes for 50 kr./time. 

14. maj holder afdelingen reception og åbent hus, hvor de renoverede lokaler vises frem. 

Afdelingen har oprettet en ny abonnementstype: Evighedsabonnement. De første to, der har modtaget 

dette abonnement, er Birthe og Børge Jensen, som vedligeholder udearealerne v. huset. 

Havkajak: 

Har netop afholdt et velbesøgt årsmøde. Vintersæsonen har budt på flere svømmehalsaktiviteter end 

normalt, med succes. 

Man går nu ind i sommer/udesæson, og undersøger evt. deltagelse i Naturmødet og Danmark Padler. 

Afholder Roer-1 kursus sidste weekend i maj. 

Håndbold: 

https://bti-fitness.cms.foreninglet.dk/
https://haandbold.bti-if.dk/
https://tennis.bti-if.dk/
https://havkajak.bti-if.dk/


 

Træner John Madvig har modtaget JHF´s sølvnål, som er en stor æresbevisning med tak for en stor indsats i 

mange år. 

Helle Lyngbak modtog JHF´s lederpokal ”Årets leder”. 

Afdelingens damehold og et par drengehold har holdsamarbejde med Astrup/Sønderskov – og samarbejdet 

fungerer rigtig godt. 

Ungdomsafdelingen deltager i Hillerød-cup med fire hold.  

Tennis: 

90.000 kr. samlet ind til renovering af lysanlæg. 

Hjemmesiden er blevet ajourført. 

Den 30.4. kl. 11-14 afholder afdelingen Tennissportens Dag – og samtidig standerhejsning. 

Sponsoraftaler er blevet genforhandlet.  

Tversted Feriepartner mangler arbejdskraft til rengøring af sommerhuse i sommerperioden. Hvis man fra 

afdelingerne kan skaffe rengøringspersonale, giver firmaet 500 kr. + 10 kr. pr. time, vedkommende er på 

arbejde, til afdelingen. Se mere på tennis-hjemmesiden. 

Jette og Lars har taget K2 og K3 træneruddannelse.  

Padel-udvalget arbejder videre med planerne om nye padelbaner, herunder skal det klarlægges, hvorvidt 

nogle af de allerede tildelte LAK-midler kan bruges på padel.  

Fodbold: 

Sæsonen er så småt kommet i gang. 

De yngste årgange er rene BTI-hold, et par hold i mellemgruppen er i holdsamarbejde med Sindal, et enkelt 

hold er i samarbejde med SHI. 

Afdelingen har deltaget i et formøde vedr. Danacup. Man er generelt bekymret for, om man kan finde 

frivillige nok ovenpå en coronanedlukning de sidste to år. Forsøger et samarbejde med Fårup Sommerland 

og fribilletter til de frivillige.  

Natmarked med cykelløb afholdes heldigvis igen. 

Der skal opsættes nyt rækværk, en udgift på formodentligt ca. 50.000 kr. Man vil forsøge at søge 

kommunens med-finansieringspulje. 

Afdelingens mangeårige kridtstregs-vedligeholder er gået i gang med sin sidste sæson. Man påtænker at 

indkøbe en robot til opstregning, også her vil man undersøge evt. fondsstøtte.  

Afdelingerne er enige om, at muligheden for at søge DGI/DIF foreningspulje ”reserveres” til Tversted 

Stadion-projektet i år 2022 (der gives ikke beløb til flere afdelinger i samme klub) 

4.   Erfaringsudveksling, debat 

 a.  Ledere og trænere, hvordan hverves og plejes de? 

 b.  BTI E-sports fremtid? 

Nuværende afdelingsformand (Nicklas) er pt alene om opgaven. Der er ikke yderligere voksne i 

styregruppen, og der er brug for support. Afdelingen har pt. 6 ungdomsmedlemmer. 



 

Hvordan kan vi, fra de øvrige afdelinger og fra bestyrelsens side, hjælpe? 

Kan afdelingen lægges ind under bestyrelsen eller en af de andre afdelinger? 

Kan vi hjælpe med at rekruttere nye medlemmer? Kan vi hjælpe med administrative opgaver? 

John kontakter Nicklas og får arrangeret et møde med nogle bestyrelsesmedlemmer og Nicklas (og evt. 

anden, ny træner), hvor man sammen finder ud af, hvor der er størst behov for hjælp og støtte. 

5.   Eventuelt. 

Skal vi genoptage udnævnelsen af æresmedlemmer – som en del af fokus på lederplejen. 

6.   Næste møde bliver onsdag den 7. september kl 19 – ca 21 

Til næste møde sættes punktet Ledere og trænere, hvordan hverves og plejes de? øverst på dagsordenen, 

så vi når punktet.  

 

        Vel og forberedt mødt.    

Vh John Madvig 

 

 


