
 

 

 

 

Tiset Borger- og Idrætsforening 

Inviterer til møde m. aftensmad 

 

 

 

 

Onsdag d. 20. september 2017 kl.18.00 

i Tiset Jagtforenings klubhus. 

 

 

 

 

Emne: Midler fra Landdistrikstpuljen. 
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Tiset Borger- og Idrætsforening inviterer til aftensmad i Tiset 

Jagtforenings klubhus, onsdag d. 20 september 2017 kl. 18.00 

Tilmelding til larsb64@bbsyd.dk  eller ring/sms til 2151 2195 

Frist for tilmelding er 17. september 2017 

Kom og vær med til at bestemme hvad vi kan bruge 50.000 kr. 

til i Tiset og omegn. 

Haderslev Kommune har ligesom sidste år givet pengene til 

Tiset Borger- og Idrætsforening på den betingelse, at det er 

borgerne i Tiset der beslutter hvad pengene skal bruges til. 

Du/I skal foreslå ting der kan gøre Tiset til et bedre sted. 

- Det kan være noget der skaber mere samhørighed, noget der 

  giver oplevelser eller noget der forskønner byen / omegnen. 

På dette første møde vil vi fortælle om hvordan det kommer til 

at foregå. Hvis du/I allerede har en idé til noget pengene kan 

bruges til, er det godt. Ellers er mødet det sted hvor du/I kan få 

ideer sammen med andre der møder op. 

På mødet kan I aftale at gå sammen om en af de forskellige 

ting der bliver foreslået. 

Herefter er der tid til at arbejde videre med ideerne i grupper 

indtil næste møde tirsdag d. 24. oktober 2017 kl. 19.00 

Tiset Borger- og Idrætsforening kan/vil hjælpe med at 

udarbejde/beskrive ideerne i den mellemliggende periode. 
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Vi var igennem denne Borgerbudgetterings proces for første 

gang sidste år, hvor vi var blevet tildelt 52.000,- kr. 

Her blev det besluttet at bruge pengene til disse 3 projekter: 

- Projekt 1: 2 stk. bord – bænk sæt og ekstra skilte til 

vores Tiset – Stensbæk vandresti. 

- Projekt 3B: Indkøb af borde og stole til 80 personer, til 

brug ved arrangementer i byen / foreningen samt til 

udlejning til private arrangementer i Tiset. 

- Projekt 4B: Grillhytte m. sidebeklædning, til opstilling 

på Eigils plads. 

 

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

derved få medindflydelse på hvordan pengene skal bruges.  

Det kræver blot at du/I deltager på mødet og formulerer et 

forslag, der bliver valgt. 

Mød op til mødet d. 20. september 2017 

til gratis aftensmad kl. 18.00 

i Jagtforeningens klubhus ved skydebanen 

og vær med til at bestemme, hvad ”dine 

penge” skal bruges til. 

NB: Husk tilmelding. 
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Det er blot vigtigt, at det er jeres ideer der bliver arbejdet med. 

På mødet d. 24. oktober kan alle der møder op, høre om de 

ting der nu ligger beskrevet med priser for etableringen, og 

samtidig være med til at bestemme, hvad der skal 

gennemføres. Det sidste foregår ved en afstemning blandt jer 

der møder frem. 

Det/de forslag der får flest stemmer er valgt til gennemførelse 

- tilsammen må de valgte forslag ikke overstige 50.000 kr.    

Der kan af forslagsstillerne/arbejdsgrupperne frit søges om 

penge eller sponsorater forskellige andre steder. 

Når forslagene er valgt, skal de sættes i gang og forhåbentlig 

føre til at Tiset bliver et endnu bedre sted at bo. 

Derfor kom og vær med til at bestemme hvad der skal laves, 

og hvordan de 50.000 kr. skal bruges. 

Måden at gøre disse ting på kaldes Borgerbudgettering og 

anvendes i flere og flere danske kommuner. 
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