
 

Tiset Borger- og Idrætsforening 
Inviterer til 2. møde i Borgerbudgetterings processen 2018 

 

Torsdag d. 25. oktober 2018 kl.19.00 i klubhuset ved sportspladsen. 

 
 

 
 

Emne: Midler fra Landdistriktspuljen. 
 

Tiset Borger- og Idrætsforening inviterer nu til 2. møde i Borgerbudgetterings processen.  

På dette 2. møde følger vi op på det 1. møde, som vi afholdt d. 11. oktober. 

På 1. møde var der mødt ca. 18 personer op, og der kom mange gode forslag til hvordan 

og til hvad vi kan anvende de 50.000 kr. vi er blevet tildelt. 

Der blev nedsat 5 grupper, som har arbejdet videre med ideerne / projekterne. 

De har undersøgt mulighederne for hvordan ideerne kan realiseres og hvad det kommer til 

at koste. 

Kom derfor til dette 2. møde og bliv præsenteret for resultaterne. Hver enkelt gruppe vil 

fremlægge deres projekt og argumentere for at deres projekt skal realiseres. 

Efter hver præsentation vil der være mulighed for at stille spørgsmål, hvis der er noget der 

ønskes yderligere belyst. 

Når alle grupperne har præsenteret deres projekter, vil vi gå videre til en afstemning. 

Her har alle stemmeret, også dem der ikke deltog i 1. møde. 

Afstemningen vil vise hvilke projekter der er størst ønske om bliver realiseret. 

Samtidig vil vi så kunne se hvor mange projekter vi kan få pengene til at strække til. 
 

Følgende 5 grupper blev nedsat og de arbejder med følgende projekter: 
 

1. Renovering / opgradering af julehjerterne med LED-lys. 
 

2. Opsætning af ”høm-høm pose” holdere og skraldespande flere steder i byen. 
 

3. Lege-ting, såsom Vikingespil, ringe-spil m.m. til Eigils plads. 

Fremstilling og opsætning af skilte der viser alle vandre-ruter i Tiset og omegn. 
 

4. Udvidelse af legepladsen ved klubhuset med flere legeredskaber. 

Samt lege-ting, såsom mooncars, vikingespil m.m. til brug ved klubhuset. 
 

5. Etablering af minigolf på sportspladsen ved klubhuset. 

Legehus og 2 stk. børne bord-bænk sæt til placering ved legepladsen ved klubhuset. 

 

 

 

 
 

 

Alle i Tiset og omegn, uanset alder, kan deltage i mødet, 

også selvom man ikke var med til 1. møde. 


