
Til Fællesmødets grundejerforeninger og 
vejlaug i Tversted 

Nyhedsbrev 2020-5 
 

Corona-19 

Corona-19 virus er ikke bare noget, ”der skal overstås”. Vi kommer til at leve med, at denne virus er tilstede 

i samfundet i længere tid. Vi skal derfor have samfundet til at fungere, samtidig med at vi beskytter os. I 

dette nyhedsbrev har vi samlet lidt information om, hvordan du kan orientere dig om muligheder og 

aktiviteter i Tversted. 

Visionen for Tversted 

Projektet har som noget nyt etableret en facebookgruppe, som alle sommerhusejere i Tversted-området 

opfordres til at tilmelde sig. Gruppen skal alene fokusere på gennemførelse af visionens projekter og 

udvikling af mulighederne for beboerne i Tversted, herunder os som sommerhusejere. Gruppen har i 

øjeblikket ca. 200 medlemmer. Ønsker du at blive medlem, kan du benytte nedenstående link: 

https://www.facebook.com/groups/visiontversted/ 

På gruppens hjemmeside anmoder du om medlemskab. Din anmodning vil herefter blive behandlet, og du 

modtager besked, når du er optaget i gruppen.  

Corona-nedlukningen har forsinket projektet. To borgermøder er aflyst. Det har været vigtigt, at der er 

opbakning fra borgerne i Tversted, herunder sommerhusejerne. Det forventes nu, at der den 1. september 

2020 kl. 19.00 kan gennemføres et borgermøde under betryggende forhold på Klitgaarden. For at 

overholde forsamlingsreglerne er det nødvendigt, at du tilmelder dig. Hvis der ikke er plads til alle de 

tilmeldte, gennemføres der endnu et borgermøde senere. ”Først til mølle”-princippet anvendes. 

Information om, hvordan du tilmelder dig, findes på ovenstående facebookside eller opslag i byen. 

Visionens projekter finder du enten i den nye facebookgruppe, hvor man fremover vil samle foreliggende 

materiale, eller på nedenstående link: 

 https://www.vesterklit.dk/attachments/article/209/Vision_Tversted_folder_jan20.pdf 

 

https://www.facebook.com/groups/visiontversted/
https://www.vesterklit.dk/attachments/article/209/Vision_Tversted_folder_jan20.pdf


Andre kilder til information om muligheder og aktiviteter i Tversted 

Tversted gruppen  

Indeholder en del opslag, der fortæller om muligheder og aktiviteter i Tversted. 

https://www.facebook.com/groups/228559254019142/ 

Tversted Borger- og Turistforening 

Indeholder mange forskellige oplysninger med relation til Tversted. 

https://tversted.dk/index.php 

Tannisbugt Natur og Vandplejeforening 

Tannisbugt Natur-og Vandplejeforening er en forening, der laver naturpleje i Tannisbugtområdet omkring 

Tversted Å og Kjul Å. 

https://www.facebook.com/groups/991630944197417/ 

Tversted Skole 

Tversted skole har et bredt tilbud af aktivitets- og oplevelsesmuligheder. 

https://www.tverstedskole.dk/da/ 

 
Tversted, den 12. august 2020 

Gert og Niels 
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