
 

Referat fra BTI bestyrelsesmøde 

mandag 15. august kl. 19-21 

i nordgavlen i Tannisbugthallen. 

 

Afbud: Anne Dorthe (Flemming deltager i mødet fra kl. 20.00) 

Meddelelser:  

Bemærk tidspunktet som vi aftalte sidst at vi ville prøve 

Dagsorden: 

1. Formanden indleder. 

 - underskrifter til referat af bestyrelsesmøde 02. maj 2022 

To af de fremmødte (Lars Bro, Henning Jensen) kunne ikke skrive under på referatet 

grundet uklarhed vedr. punktet eventuelt. 

 - orientering om Tversted Fælled 

Formanden orienterede om status på gruppens arbejde. Projektmappen, som skal 

samle alle oplysninger om projektet, ligger endnu ikke klar. John kontakter Helle for 

at få afklaret tidsrammen for, hvornår projektmappen er klar. Derudover skal det 

endeligt afklares, hvorvidt de tidligere søgte midler stadig er til rådighed. Vi afventer 

dokumentation vedrørende disse midler. 

Fremover skal det være entydigt, hvad projektet hedder – Tversted Fælled eller 

Tversted Stadion?  

 - orientering om Bindslev Ny Musik Festival  

Festivalen er nu afviklet. Festivalen indkalder til ekstraordinær generalforsamling, 

hvor vedtægterne vil blive ændret sådan at ingen forening kommer til at hæfte 

økonomisk for evt. underskud. Bestyrelsen afventer de nye vedtægter i forhold til 

BTI´s engagement. 

 - status på situationen omkring BTI E-sport 

Der er pt 5 medlemmer, men ikke trænerkræfter til at fortsætte. På næste 

bestyrelsesmøde (oktober 22) træffes endelig beslutning om afdelingens eventuelle 

lukning, samt hvad der stilles op med afdelingens materiel. 

 



 

2. Kassereren orienterer. 

BTI kommer ud med et samlet overskud på 11.000 kr. i 2021. 

Status på økonomien i alle afdelinger er god.  

3. Forretningsorden. 

Forslag til forretningsorden blev gennemgået og ændringer/rettelser tilføjet. Anne 

renskriver og det nye forslag sættes på dagsordenen til næste bestyrelsesmøde til 

evt. vedtagelse.  

4. Organisationsstrukturen.  

Udsættes til kommende møde. 

5. Eventuelt. 

Sommerfest d. 19.8. for bestyrelse og afdelinger. 

BTI Fitness holder officiel åbning af kulturboxen de. 27. august 2022. BTI giver en 

gave og formanden holder en tale. 

Lars laver en fordelingsnøgle mellem Tennis, Havkajak og MIT vedrørende udgifter 

til nedgravning af vand og el på Tversted Stadion. 

6. Næste bestyrelsesmøde onsdag 26. oktober 2022 kl. 19.00 

 

 


