
BHE bestyrelsesmøde d. 3/11-2022 kl. 19-21 

 

1. Møder siden sidst: 

A: Musikfestival.   Der har været indkaldt til et foreningsmøde i oktober, hvor vi fik en status på 

hvordan året er gået for BNM, og de forskellige foreninger fremlagde deres forslag til hvordan det 

evt kan gøres fremover. Der var stemning for at det blev sat ned til 3 dag og harmonika blev kraftigt 

beskåret. Der er interne problemmer i BNM bestyrelse og de indkalder derfor til ekstraordinær 

generalforsamling. BHE vil støtte Karlo i forhold til bestyrelsen, da han har samme syn på hvordan 

det skal afvikles fremover som det vi fremlagde på mødet i oktober. Vi indkalder Karlo til mødet i 

aften for at fortælle ham vores beslutning. 

 

B: Energi samarbejde.   Klaus og Anders har deltaget i et konsulentmøde hvor der blev lagt op til et 

energisamarbejde mellem Sindal, Bindslev og Tversted omkring solceller, vindmøller og jordvarme. 

Der er underskrevet at vi støtter op om et videre konsulentarbejde for at undersøge mulighederne. 

 

C: Andet.   Da der gerne skal stå en forening bag når der søges hos fonde har BHE tilkendegivet at de 

står bag og støtter det videre arbejde omkring en Tarzanbane i vores område. 

 

2. AndeBankoSpil. 

Godt og hyggeligt arrangement som bør gentages i 2023. Der var 118 voksne og 14 børn til 

arrangementet. 

 

3. Julen 2022. 

Bindslev kontra Tversted. I år deler vi hinandens opslag og åbner op et muligt samarbejde i 2023.  

Søndag d. 27/11-2022 afholder vi juletræstænding med besøg af nissemor og nissefar. BHE servere 

risengrød, Bindslev koret synger julesalmer og BTR kommer med juleklædte heste om giver 

trækture. 

 

4. Hjemmesiden. 

Er pt nede, Klaus og Teddy vil kontakte fx Sølve om han kan få en hjemmeside op og køre. Der 

bevilles at der bruges penge derpå. 

 

5. Bindslev guiden og kalenderen. 

Jytte og Henning er stoppet med arbejdet. Fremover vil Ulla arbejde med guiden og Anders tager sig 

af kalenderen. Karina skriver faktura dertil. 

 



 

6. Borgerkontingent. 

Der laves en ny folder som deles rundt i postkasser. Så ser vi hvor meget vi mister 

2023 kontra 2022 om der igen fremover skal bankes på døre. 2022 gav blot 1500 kr. Mindre end 

2021. 

 

7. BHE økonomi 

Karina udtaler at hun sidder ikke med økonomien, hun sætter ind til betaling. Hvis der 

ønskes information om økonomi er det Anne-Mette der skal kontaktes. Karina udtaler dog at når der 

fremover afhentes varer på BHe vegne og der vil komme faktura på det skal der noteres hvad det 

vedrører  således at det er nemmere at finde frem i forbindelse til ansøgninger. 

 

8. Bestyrelsen 2023 

Udsættes til næste gang. 

 

9. Klaus sommertanker 

Udsættes til næste gang. 

( banner på flagborg – skilte ved indfaldsveje - veterantræf - værested for de unge ved 

fisketrappen – Tannisbugt samarbejde) 

 

10. Evt. 

Udsættes til næste gang 

 

11. Næste møde 

Torsdag d. 19-01-2023 

 


