
 
Bestyrelsen  
Formand 
Bo Larsen 
Bakkevænget 54 
Tlf.: 2020 8801 
E-mail: Bakkevaenget54@gmail.com  
Bo er 45 år, er gift med Ulla og har boet på Bakkevænget 54 siden juni 2003. Bo har før 
været formand i både borger- og idrætsforening, så han er velbevandret i 
foreningsarbejdet. Bo er udlært maskinsnedker og arbejder på Södra Interiör i Åbyhøj 
som opstiller, hvor han både er tillids- og miljørepresentant. 
 
Næstformand  
Mette Kjær 
Vestervænget 33 
Tlf.: 8938 1638 
E-mail: mette.barrit@gmail.com  
Mette er 39 år, og mor til Daniel på 10 år og Malene på 13 år. Har boet i Tvingstrup siden 
juni 2007 og inden da i Serridslev siden 1995. Mette er uddannet kontor-assistent, 
process-operatør og Akademi-Mekonom i Økonomi- og ressource styring. Arbejder 
som Product Manager i en marketing afdeling hos Arla Foods i Viby  
 
 
Kasserer  
Susanne Welk 
Vestervænget 10 
Tlf.: 28876003 
E-mail: susanne@smerup.dk 
Susanne er 35 år, er gift med Kevin og mor til Karoline på 5 år. Har boet i Tvingstrup 
siden januar 2007, er biolog og arbejder som produktspecialist i firmaet A/S Frederiksen,  
som sælger undervisningsudstyr til skoler indenfor naturvidenskabelige fag.  
 
 
Sekretær  
Carsten Thyrsted 
Dyrkærvej 12 
Tlf.: 3013 5060 
E-mail: ckthyrsted@hotmail.com 
Carsten er 49 år, gift og far til 3. Har boet i Tvingstrup siden okttober 2004. Har siddet i 
bestyrelsen i Tvingstrup fællesforening, fra 2008 til opløsningen i 2011. Er holdleder for 
Tvingstrups oldboys hold i fodbold. Ansat hos Aarhus kommune 
 
Menigt medlem  
Claus Petersen 
Åesvej 21 A 
Tvingstrup 
Tlf: 5135 8780 
E-mail: xxxxxx@net.telenor.dk  
 
 
 
 
Suppleant  
Annelise Lund Kristensen 
Bakkevænget 12 
Tlf.: 5057 0298 
E-mail: alkristensen@operamail.com 
Annelise er gift med Mogens og har to børn og et  barnebarn. Har boet i 
byen i næsten 25 år og arbejder til daglig som leder af en 
daginstitution i Horsens kommune.  
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Introduktion til Tvingstrups nye forening Tvingstrup 
Kultur- og Idrætsforening (Tvingstrup KIF) 
 
Formål og organisation 

Tvingstrup KIF styres overordnet af en bestyrelse med 5 
medlemmer samt 1 suppleant. Bestyrelsens rolle er at sikre, at 
der fortsat foregår fælles sociale aktiviteter i Tvingstrup. Se 
desuden vedlagte vedtægter for mere information. 
 
Som udgangspunkt arbejder bestyrelsen for at holde fast i 4 
allerede eksisterende aktiviteter i byen. 
 Byfest (evt. i ny udformning – mangler ansvarlig(e) 
 Sankt Hans (ansvarlig Tove Frandsen + ?) 
 Juletræsfest d. 1. søndag i advent (mangler ansvarlig(e) 
 Aktiviteter i Idrætsforeningen (bliver til Idrætsafdelingen/

udvalget), herunder fodbold og petanque (ansvarlige Bo 
Larsen og Claus Petersen). 

 
Alle medlemmer af i Tvingstrup KIF har mulighed for at starte 
yderligere aktiviteter op, alt efter egen interesse og lyst. Man 
skal blot kontakte et bestyrelesesmedlem, som præsenterer 
forslaget for den øvrige bestyrelse. Man skal være medlem for 
at arrangere aktiviteter i Tvingstrup KIF regi, men ikke for at 
deltage.  
 
Bestyrelsen godkender og koordinerer evt. aktiviteter, så man 
ikke får startet de samme aktiviteter op flere steder i byen. 
Bestyrelsen kan derudover være behjælpelig med økonomisk 
støtte samt være behjælpelig med information på byens 
hjemmeside etc. 
  
Når en aktivitet er godkendt af bestyrelsen startes der et udvalg 
op, som kan varetage afholdelsen og koordineringen af 
aktiviteten. Bestyrelsen er således ikke involveret i den 
praktiske del. Den person/gruppe, som ønsker at starte en 
aktivitet op, står selv for det. Hvert udvalg udpeger en 
koordinator, som også står for kommunikationen og 
koordinering med bestyrelsen. 

 
Alle, der ønsker at medvirke til afholdelsen af en aktivitet, kan 
kontakte koordinatoren for udvalget, så alle har mulighed for at 
bidrage til afholdelsen af en aktivitet.  
 
Til mindre arrangementer vil klubhuset på sportspladsen kunne 
benyttes i det omfang, der er plads i forhold til de eksisterende 
idrætsaktiviteter.  
 
Kommunikation 
Der uddeles ved indsamling af kontingent i januar måned hvert 
år en kalender med de på det tidspunkt kendte aktiviteter i 
Tingstrup KIF.  
Aktiviteter, der planlægges efter uddelingen vil blive 
annonceret på en fælles kalender, som ophænges på den 
kommende opslagstavle i krydset ved Serridslevvej/
Tremhøjvej og aktiviteterne kan ligeledes findes på 
www.tvingstrup.com. Hvis arrangørerne af de enkelte 
aktiviteter finder det nødvendigt, husstandsomdeles 
informationsmateriale. 
Større aktiviteter samt andre aktiviteter, hvor arrangørerne 
ønsker det, annonceres desuden i Østbirk Avis. 
 
Kontingent 
Kontingentet for 2012 er fastsat til 100 kr. pr. husstand. Et 
husstandsmedlemsskab giver 1 stemme på 
generalforsamlinger. Kontingentet dækker medlemskab for alle 
personer i husstanden. Der vil blive opkrævet særskilt 
kontingent for visse aktiviteter, såsom fodbold og petanque. 
 


