
 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BERETNING FOR 2020  

TIL 

BTIs GENERALFORSAMLING 

15 februar 2021. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

I år har vi valgt at lægge beretning og regnskab på vores hjemmeside inden general-

forsamlingen. Det skyldes to ting: 

1. Selv om Corona-pandemien gør det usikkert om vi kan afholde generalforsamlingen 

til fastsat tid, har vi selvfølgelig en pligt til at fortælle om vores samlede virke, både til 

medlemmer, sponsorer og samarbejdspartnere. 

2. Det er en god service for dem der ønsker at deltage i generalforsamlingen. Tiden 

bruges bedre til debat, end til højtlæsning. 

Jeg har naturligvis set frem til at skrive denne beretning. Ikke mindst fordi jeg synes 

at det er et privilegie at være med til at fremme idræt, drevet af frivillig indsats. Og 

det er et privilegie at være vidne til det enorme arbejde der ydes i de syv forskellige 

afdelinger. Uden jeres ”ild” var vi ikke hvor vi er i dag. 

Når denne beretning har et lidt mere ”tyndt” indhold end det måske kunne forventes, 

skyldes det ikke mindst at Corona-pandemien har sat store begrænsninger for vores 

muligheder. En række traditionelle og store aktiviteter har måttet aflyses. Tag bare 

DANACUP som eksempel. Men lad det nu være op til de enkelte afdelinger at rede-

gøre for dette. 

Men i 2020 er der dog alligevel sket en række vigtige ting: 

• Ny kontrakt med Tannisbugt-hallen for de næste fem år. Vi takker Tannisbugt- 

hallen for det gode samarbejde i 2020. 

• Kulturboksen er blevet købt af BTI. Dette har været muligt på grund af en meget 

stor indsats fra Henning Jensen, Børge Jensen, Flemming Mejlvang, Arne Pe-

dersen og Christian Engen. BTI sender stork tak til jer. 

• BTI har søgt NORDEAFONDEN: ”Her Bor Vi”, om tilskud til færdiggørelse af 

bade- og toiletfaciliteter samt ”kantine-og mødelokale”. Vi er meget glade for 

at kunne fortælle at vi er blevet bevilget over 900.000Kr. til projektet. Der er 

taget kontakt til håndværkere, og det tyder på at budgetterne kan holde. Netop 

nu er arbejdet tæt på at gå i gang. Henning Jensen og Christian Engen har godt 

fat i opgaven, så det bliver spændende at se resultatet. Vi skal ikke underkende 

de gode muligheder, i forhold til lokalsamfundet, som BTI får, for at kunne 



 

 

tilbyde disse fine faciliteter til lokale initiativer. Vi håber at kunne at kunne ak-

tivere andre end lige BTIs medlemmer. 

• Vi har, pr. 1. juli, fået en ny forpagter, Dorte, til Café Tannisbugt. Desværre var 

dele af køkken og lagerfaciliteter ganske nedslidte, så vi har været nødt til at 

investere i nye fryseforhold, friteringsgryder, udsugning m.v. Dette har bestemt 

ikke været omkostningsfrit, men vi tror på at god vedligeholdelse og gode ma-

skiner, giver så gode betingelser for drift af caféen, at vi kan beholde Dorte i 

mange år. Desværre har Dortes muligheder været vanskeliggjort af Corona-si-

tuationen, men når det lysner, tror vi på at det store potentiale vil blive udnyt-

tet. Held og Lykke! 

Om vores økonomi, uden at gå Flemming Mejlvang i bedene, vil jeg helt overordnet 

sige at vi er kommet fornuftigt ud af 2020. 

Afdelingernes økonomi er heldigvis ikke så påvirket af Corona-pandemien som vi 

kunne have frygtet. Dette skyldes i høj grad at de enkelte afdelinger har været meget 

aktive med at søge støtte i det store udbud af forskellige hjælpepakker der har været 

stillet til rådighed af regeringen, DGI/DIF og Hjørring Kommune. Vi har altså undgået 

den lurende nedtur, og kommer derfor ud af 2020 med lyst syn på 2021. Flemming 

Mejlvang, og de enkelte afdelinger, har meget mere at sige om alt dette under frem-

læggelse af regnskabet. 

 

Når vi nu kar kigget tilbage, kan det måske være tid til at se lidt fremad. 

Hvad mon der skal der ske i 2021? 

På idrætssiden, er det naturligvis de enkelte afdelinger der har førertrøjen på. Vi har 

nok alle et stort ”efterslæb” og et stort behov for at få reetableret vores vante aktivi-

teter, (få årshjulet til at snurre igen). Vi glæder os til at få knyttet de bånd og venska-

ber som er en så uundværlig del af arbejdet og idrætslivet. Få vores mentale sundhed 

balanceret af udbytterigt socialt samvær – så at sige. 

Og så er der nogle overordnede fælles ting jeg synes at vi skal arbejde med. Vi når jo 

nok ikke det hele i år, men lad os se på tingene en ad gangen, for at se om ideerne 

kan bære. 

 

 

• BTIs vedtægter. 



 

 

Jeg synes at BTIs vedtægter trænger til et serviceeftersyn. Der er ændret lidt 

hist og her gennem tiden, men det vil nok ikke skade til at kigge det hele lidt 

grundigt efter. Måske vi skal skele lidt til DGI, og lægge os lidt i slipstrømmen 

m.h.t. formål, strategi og praksis. ”Hvorfor er vi her? Hvad er det vi vil? Hvordan 

kommer vi derhen? Hvilke midler vil vi bruge? Hvordan kan vi implementere 

bedre udnyttelse af de digitale muligheder (Hvis det er det vi ønsker). Hvordan 

hænger vores organisation sammen, og hvilke indbyrdes roller har BTIs hoved-

bestyrelse og afdelingernes styregrupper i alt dette. Nogle afdelinger ”lejer” fast 

ejendom af BTI. Lad os kigge dette igennem, og sikre at alle har de samme vilkår.  

Under alle omstændigheder skal de forskellige afdelinger kunne se sig selv i 

disse nye rammer. Det bliver nok ikke så lige til, og det kommer til at tage lang-

tid. Men lad os da prøve! Gode vedtægter fører ofte til fornuftig praksis. 

• Kommunikation til medlemmer og omverdenen. 

Jeg bliver ikke fyldt af begejstring hvis jeg kigger vores hjemmeside igennem. 

Der er ganske store forskelle på hvordan afdelingerne griber sagen an, og uden 

at sige for meget, er der nogen der har mere succes end andre. 

Hvis vores hjemmeside skal bruges til noget som helst, skal den vedligeholdes. 

Døde links og gamle spilleplaner får brugere til at flygte langt væk. Vi skal lære 

at skelne mellem de oplysninger der hører hjemme på de sociale medier, og de 

oplysninger der hører hjemme på vores hjemmeside. Det er jo to forskellige 

platforme med hver deres styrker. Det aktuelle, men flygtige, og de faste op-

lysninger med længere levetid. 

Jeg synes at der er et stort behov for at få rettet lidt op på dette, men det er jo 

primært afdelingerne der skal deltage i projektet for at få det til at lykkes. Jeg 

ved at der før har været taget tilløb til dette, uden at det rigtig er lykkedes. Lad 

os gøre endnu et forsøg. 

• Forretningsorden for BTIs bestyrelse. 

Hovedbestyrelsen har ikke en egentlig forretningsorden. Vi vil snarest efter ge-

neralforsamlingen kigge på dette. Hensigten er at gøre hovedbestyrelsens ar-

bejde mere klart og tydeligt. Ikke mindst af hensyn til de kommende BTI-besty-

relser. 

• Tversted Stadion. 

Både havkajak og håndbold har ønsker om flere muligheder på Tversted Sta-

dion. Havkajak har behov for et sted til vedligehold af kajakker og øvrigt klubliv, 

og håndbold har behov for træningsplads til strandhåndbold. Disse ting er tid-

ligere beskrevet. Anne-Dorthe Loven har med bestyrelsens godkendelse taget 



 

 

kontakt til alle interessenter m.h.p. at afklare reelle behov og ønsker. Finansie-

ring skal ligeledes afklares endeligt. Gruppen vil så beskrive projektet så det 

bliver muligt at træffe endelig beslutning sammen med bestyrelsen, ligesom 

det videre forløb skal aftales. Det bliver godt at få disse spændende projekter 

vækket til live.  

 

 

Til slut vil jeg rette en stor og fortjent tak til alle forkvinder og -mænd samt styregrup-

perne for den store indsats I har ydet i 2020, og tak for et godt samarbejde. Ligeledes 

en meget stor tak til udvalg, trænere, hjælpere og forældre for at I ofrer tid og kræfter 

på den kæmpestore indsats I har leveret. 

Tak til vores trofaste sponsorer og samarbejdspartnere for alt hvad I bidrager med til 

fremme af BTIs muligheder i lokalsamfundet. 

Og stor tak til mine kolleger i BTIs bestyrelse, for et hyggeligt og godt samarbejde. Det 

har været lærerigt og inspirerende. 

En særlig tak skal rettes til Klaus, som nu, efter at have ofret 6 år af sin sparsomme tid 

på arbejdet for både e-sport og BTIs betyrelse, desværre har valgt at sige stop. Jeg 

skal være den første til at beklage din beslutning, selv om det selvfølgelig er helt OK. 

Men e-sport og BTI kommer til at savne din indsats. Tak for dit engagement, tak for 

dit med- og modspil. Dine gode vinkler på opgaverne og din ærlighed. Vi ønsker dig 

god vind med dine kommende projekter. 

 

 

Venlig hilsen 

Christian Gjørup 

Fmd. Bindslev-Tversted Idrætsforening. 


