
Bestyrelsesmøde torsdag d. 19-01-23  kl 19-21 1. Møder siden sidst:

A: Fisketrappen : Finn blev først indkald til mødet dagen før så kunne ikke deltage. Der er 2 

grupper kan de evt. slåes sammen. Finn snakker med Christian om dette. Finn har ikke 

modtaget et referat fra mødet endnu.

B: Musikfestival:  Der afholdes Gf 25-01-2023.

C: Hjørring erhverv: 

Møde d. 23-11-2022. BHE informerede om at hvem vi var og hvad vi står for. De 

vil gerne indgå et dialog samarbejde med os, men lagde ikke skjul på at 

kommunen er afhængig af de frivillige kræfter. De tager vores budskab med om at 

de gerne må lave bedre samarbejde med foreninger også udenfor Hjørring og 

Sindal by. De anbefaler at man samarbejder "Tannisbugt'' og dermed indgår 

samarbejde med Tversted. 

Skolen er ikke hellig selv om vuggestue og børnehave er i samme bygning, alt 

afhænger af antal børn, og der er vi i den lave ende. 

2. Opfølgning på arrangementer siden sidst:

A: Ande banko 

Godt og hyggeligt arrangement med 118 voksne og 14 børn. 

B: Juletræstænding: 

D. 27-11-2022. En stor succes med over 100 mennesker. Risengrød udsolgt,

slikposer til 40 børn udsolgt. Bindslev koret sang julesalmer, nissemor og nissefar 

tændte juletræ og lavede trylleshow. BTR kom med juleklædte heste og gav 

trækture. Stor opbakning fra byen. Koret og nissefar modtog en kurv som tak 

for hjælpen. Denne ene gang gentages i 2023.

C: Adventfest:   info mangler udover de billeder er er på messengergruppen.

D: Andet?   nope

3. Erhvervsmedlemmer kontingent, hvordan?

   Anders ligger op til om man kunne lave en samlet pakke således at kalender, 

guide og erhvervsmedlemsskab samles, således at der ikke kommer 3 faktura ud 

i løbet af meget kort tid. Vi arbejder videre med den plan og Anders forhøre sig 

ved Bilde og Henning omkring pris og ide. Sammen med Klaus holder de et 

møde og laver en slagplan for dette. Tanker og ideer ligge op i vores 

messengergruppe. Derefter inviteres erhvervsmedlemmer til et info møde med 

spisning, således at de også kan give deres besyv med.



4. Borger kontingent, hvordan?

Der laves nye foldere, Karina laver gåruter og de omdeles i postkasser i år slut 

februar, således der er delt rundt inden GF. Ideer til folder modtages og gerne 

tilmelding til gåruter. Karina og Susanne får lavet nye foldere. Bestyrelsen 

melder sig ind til gåruter.

5. Bestyrelsen 2023:

Følgende er på valg:

Klaus

Dennis

Susanne

Alle stiller op til genvalg.

Suppleanter:

Jørn Erik

Leif

Anders spørger suppleanterne.

6. Generalforsamlingen 2023

Afholdes d. 28-03-2023 i hallen.

Flemming spørges som ordstyrer.

Der sendes info om GF med tilmelding via mail eller sms til Klaus. Der laves A-3 

plakater og 3 uger før lægges den på infotavle.

7. Klaus' sommertanke

A. Værested for de unge ved fisketrappen

B.Tannisbugt samarbejde

Udsættes til næste gang

8. Evt:

Hjemmesiden er oppe og køre igen, Teddy vil gerne varetage denne.

Julefrokost vil blive erstattet af en påskefrokost.

9. Næste møde

Torsdag d. 23-03-2023 kl. 19-21




