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Medlems og kontingent oplysninger 
Tistrup Erhvervs og Borgerforenings vigtigste aktiv er vores medlemmer. 
  
Det er af stor betydning for os, at alle bakker op om foreningen. Jo flere vi er, jo mere vægt er 
der bag vore ønsker og ideer. Det styrker os, når vi taler eller forhandler på Tistrup områdets 
vegne. 
 
Tag derfor godt imod vore kontingentopkrævere, når de i løbet af maj/juni kommer til din dør.  
 
Kontingentet er i år 150 kr. for enlige og 300 kr. for ægtepar/husstand. Erhvervs-medlemmer 
betaler 500 kr. for erhvervsdelen.  
Indbetal på foreningens konto 7703 115240.  Eller SWIP/MobilePay på 51 95 74 75.  
Uanset hvordan du betaler så skriv minimum de første 7 tegn fra dit vejnavn, Husnr, Bogstav, 
etage og placering (Th/Tv).  
eks. Mosebjergvej 120 B. St. tv. bliver til “Mosebje 120BSTTV” og Torvet 33 bliver til “Torvet 
33”.  
 
Private medlemmer i 2015 
Antallet af private medlemmer er ca. 700 fordelt på omkring 370 husstande. 
 
Erhvervsmedlemmer i 2015 
Antallet af erhvervsmedlemmer er på nuværende tidspunkt ca. 30. 
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Lad os stå sammen om vores by ... 

Hvis ikke du allerede er medlem, så tag straks det første positive skridt! 
Læs om mulighederne i folderen … 

 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
Info omkring Tistrup Erhvervs- og borgerforening 
 
Tistrup Erhvervs- og Borgerforening blev stiftet i 2008 ved en fusion mellem Tistrup 
Borgerforening, stiftet i 1904 og Tistrup Erhvervsråd, stiftet i 1962. 
Fusionen var en såkaldt fortsættende fusion, hvilket betyder at foreningens oprindelige 
stiftelses år fortsat er 1904. 
 
Det er foreningens formål at fremme og formidle udvikling indenfor bl.a. erhverv, kultur, 
fritid, teknik, miljø og socialområdet. 
Det er ligeledes foreningens formål, at formidle samarbejde mellem lokalområdets 
interessegrupper for at sikre områdets udvikling. 
 
Tistrup Erhvervs- og Borgerforening har bl.a. arbejdet med følgende i det forløbne år: 

● Vedligeholdelse af anlægget. 

● Julearrangementer for børn og voksne, og juleudsmykning. 

● Fællesmøder mellem foreninger og borger. 

● Borde og bænke på rekreative områder (f.eks. trekanten ved Vardevej). 

● Sct. Hans arrangement i anlægget 

● Legepladser i anlægget og fremtidigt ved ”Degnevænget” 

● Sti projekt øst for Tistrup blev færdigt 

● Overkørsel over banen ved Thyrasvej 

● Hundeskov ved Degnevænget 

● Ny Børnehave 

 

 

Foreningen er ejer af ”Anlægget”, som ligger på begge sider af Hornevej. Arealet er det 

grønne område, tennisbanen, idrætsanlægget og Spejderhuset ligger på. 

Foreningen vedligeholder og har ansvarsforsikring på legepladsen i anlægget og ved 

lilleskolen. 

Kontingentet er reguleret lidt efter 10 år med fast beløb, selvom bl.a. pga. at der er større 

vedligeholdelses omkostninger ved legepladserne og til oprensning af anlægssøen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.E.B. samarbejder med Udviklingsrådet på en række områder: 

● Gennemgang af byens områder for henvendelse til Varde kommune. 

● Udvikling af by og egn. 

TEB, forsøger at holde et vågent øje med kommunal politikerne, så de ikke ”glemmer” 
Tistrup området. Og har i øvrigt et godt samarbejde med områdets øvrige foreninger og 
institutioner. 
 
Vi er initiativtager til fællesmøder mellem foreninger, hvor der bl.a. drøftes samarbejde, 
fællesarrangementer, nye tiltag samt ikke mindst udveksling af erfaringer. TEB er sammen 
med lokalrådet borgernes talerør overfor Varde kommune. 
Vi henvender os til kommunen, når der er problemer, der skal løses, forhold der skal påpeges 
og ønsker der skal fremføres. 
 
Vi opfordrer derfor alle foreninger, institutioner og enkeltpersoner til at kontakte os, hvis 
man har ideer til, eller ønsker om en videre udvikling af Tistrup området. 
 
Foreningen er desuden repræsenteret i en række udvalg og bestyrelser bla.: 

● Legepladser: Kim Christensen er kontaktperson vedr. legepladser. 
● Stadionudvalget: Jens Jørgen Fisker sidder i stadionudvalget sammen med 

repræsentanter fra Tistrup Boldklub og THGU. Udvalget varetager vedligehold m.v. 
af stadionområdet. 

● Tistrup mediehus: Holger Bjørnskov er kontaktperson vedr. Tistrup Mediehus. 
● Udviklingsrådet: Holger Bjørnskov er foreningens kontaktperson til udvalget. 
● Juleudvalget: Kåre Fredsted deltager i juleudvalget. 
● Janusbygningen: Her er Jens Jørgen Fisker repræsentant. 

 
Det er meget væsentligt, at vi i en by af Tistrups størrelse har en stærk Erhvervs- og 

Borgerforening, der kan være en væsentlig dialogpartner mellem Tistrups erhvervs og 
handelsliv og ikke mindst Tistrups borgere… 

 
 


