
Tiset d. 8. september 2013 

Ønsker og tanker om nyt: 
Fælleshus – Landsbylokale - Mødested. 

 
Efter at vi i mange år har nøjedes med vores nuværende klubhus, som vi for øvrigt selv 
har bygget for egen regning, mener vi at tiden nu er ved at være inde til at undersøge 
mulighederne for en tidstypisk udvidelse. 
 
Der er selvfølgelig mange forskellige ønsker, når vi både spørger os selv, men også 
andre foreninger og indbyggere i Tiset. 
Derfor er her listet nogle af de væsentligste ønsker op. (Tilfældig rækkefølge). 
 

1. Modernisering af bestående omklædningsfaciliteter, alternativt etablering af nye. 
 
2. Modernisering og udvidelse af bestående mødelokale samt toiletter. 

 
3. Etablering af et større fællesrum, til brug ved fællesarrangementer, fester, 

foredrag m.m. Størrelsen er vi lidt i tvivl om, men for at dække de 
arrangementer vi har pt. så skal der være plads til følgende:  

A. Fællesgrill: ca. 40-45 personer. 
B. Fælles-vandringer på den nye natur sti: 35-40 personer. 
C. Sports- såvel som Petanqueafslutninger: 40-45 personer. 
D. Byfest inkl. fællesspisning: 100-120 personer. 
E. Private arrangementer i ”fælleshuset”: 35-70 personer. 
F. Julemands-arrangement: 40-50 personer. 
G. Fastelavns arrangement: 35-45 personer. 
H. Ren By arrangement: 30-40 personer. 

 
4. Etablering af et anretter køkken med opvaskemaskine, kogeplader, ovn, køl og 

frys. 
 

5. Lager / depot rum for opbevaring af foreningens rekvisitter m.m. 
 

6. Overdækket / mulighed for overdækning af stort terrasse-område. 
 

7. ”Grønt lavenergi byggeri”, evt. med solceller, solvarme m.m. 
 
 
Kort sagt, så ville vi gerne undersøge muligheden for at lave et nyt Fælleshus til 
landsbyen Tiset. 
Vi råder pt. kun over de eksisterende faciliteter, hvilket sætter kraftige begrænsninger 
for vores udfoldelser og aktiviteter. 
Der er ingen tvivl om at med de rette rammer, vil der automatisk komme mange flere 
aktiviteter, både fra foreninger og private men selvfølgelig også i eget regi. 
 
På foreningens vegne: 
Formand 
 
 
Lars Bracht. 
2151 2195 


