
Referat ordinært møde i Tisvilde Lokalråd – 2. oktober hos Cira 
 

Deltagere: Bodil Salicath, Cajus Møller, Cira Aalund, Claus Sabroe, Stig Sølvbjerg, Poul Borring, Birte Forsell, Jens Rane Holck, Charlotte Bergendorff 

Afbud:  Michala Østergaard-Nielsen, Tom Hansen 

Punkt Formål Hvem Beslutning 

 1.Gennemgang af 

sidste mødes referat  

 Cira 
 Alt er lagt op 

 

2. Gennemgang af 

Årshjulet 

 

1. Planlægge afslutning med frivillige og LR 

2. Juletræ – se Arbejdsgruppe vedr Juletræ 

3. Årsmøde for lokalrådet: aftale dato og booke 

salen 

4. Borgermøde: annonce i Biograf om dato og 

afvikling 

5. Tisvilde nyt: der skal være indlæg klar fra 

lokalrådet d. 10 oktober !!! 

6. Vedr. næste år: søge kommunen om leje af 

Birkepladsen (Claus – status?) 

 

Alle 
1. Kildegården den 29. februar – frivillige skal inviteres: 

Birte laver liste, Charlotte sender invitationerne. Senest 

inden udg af november 

2. Se under Juletræ … 

3. Søndag den 26. januar – Bodil booker Idrætshuset 

4. Claus kontakter Bioen 

5. Jens tager denne 

6. Done! 

3. Har nogle 

deltaget i møder / 

Har nogen modtaget 

mails, der skal 

drøftes? 

1. Claus har haft møde med Elisabeth fra GF – 

status  

2. Cira har modtaget og svaret på mail fra Elisabeth 

vedr trafik: 40km begrænsning på Hovedgaden 

3. møde i på Rådhuset vedr evaluering af sommeren 

2019 - Bad om uvildig undersøgelse sponseret af 

Kommunen, noget nyt om dette? - Referat modtaget 

(ad omveje) – FaceBook opdateret 

4. Claus og Poul har deltaget i Erhversforeningens 

møde 10. september 

5. konference om Andelsbevægelsen den 21. september 

 

Claus 
1. Blev enige om at arbejde sammen om det vi er enige om: 

a) sikring af Helene Kilden, b) trafikforhold, c) Sankt 

Hans arrangement, d) Julearrangement e) 

Stationsbygningen  

2. Lokalrådet går ind for 40 km på hele strækningen, samt 

at GF driver dette arbejde 

3. Første skridt er blevet taget for at få lavet en uvildig og 

prof. undersøgelse af holdningerne til MIL/ uge 29. LR 

vil gerne inviteres til at hjælpe til. 

4. 45 af 110 medlemmer deltog – udgangspunkt i brev fra 

17 forretninger: 2 nye arbejdsudvalg blev nedsat a) skal 

drøfte hvordan forretningerne i Hovedgaden i højere grad 

kunne få glæde og udbytte af de mange gæster, der 

kommer til byen i uge 29, b) skal fokusere på andre 

forslag til bl.a. MiL, herunder hvordan byen kan få større 

udbytte af aktiviteterne i uge 29. Peter Maarbjerg 

tilkendegav desuden på mødet, at Musik i Lejet selv 

arbejder strategisk med festivalens udvikling, og 

igangsætter en proces omkring dette, der vil invitere til 



dialog om foreningens strategi fremadrettet. Denne 

dialog sker i regi af Musik i Lejet, og Erhvervsforeningen 

inviteres til at deltage sammen med bl.a. Lokalrådet og 

Grundejerforeningerne. - Referat fra mødet sendes 

separat. 

5. Tisvilde Huset deltog (Morten Nicolajsen) 

4. Opfølgninger 

Punkter og opgaver 

fra sidste møder 

 

 

1. Evaluering af Loppemarkeder 

- Kontakten til stadeholderne (Claus) 

- Kaffevognen – bemandet, malet (Birte) 

- Pladsbestyrerne (Birte) 

- P-vagterne (Claus, Bodil) 

 
Kommer under arbejdsgruppen 

 5. Kommende møder 
 

1. møde i Lokalrådsforeningen den 20. november 

 

 
Claus og Poul deltager 

 6. Kommunikation 1. FaceBook: Claus har opdateret Lokalrådets FB 

side: https://www.facebook.com/tisvildelokalraad 

 Cira har skrevet indlæg vedr vores møde med 

Kommunen + opdateres status. Skal vi gøre 

mere? 

 Stig / Cira har skrevet indlæg vedr Yoga 

(evaluering) 

 Claus kommer med indlæg vedr 

Loppemarkedet 

 Cajus kommer med indlæg vedr Helene Kilde 

Nyhedsbreve – Claus har skrevet en sidste mail at alle abonnenter 

om at Nyhedsbreve slutter – Eskild foreslår vi sender ” Det vil være 

smart fortsat at udsende en linje eller to à la: 

"Læs nyt fra Tisvilde Lokalråd i TisvildeNyt eller 

her:http://www.tisvilde.dk/  

Er du på Facebook, så giv os et like 

på https://www.facebook.com/tisvildelokalraad, hvor du kan 

følge, hvad vi foretager os." 

2. Benyttelsen af Tisvilde Hegn 

Vi har modtaget et brev / opfordring om at etablere et 

  

 

 

 Claus skriver lidt om det nye samarbejde i EF regi 

 Cira skriver opslog, når nyt referat er lagt på hjemmesiden 

 

 

 

 

 Kommer  

 

 Kommer 

 

Vi har informeret om vores nye kommunikations former i TisvildeNyt – 

det vil vi fortsætte med et par gange endnu …   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi takker for modtagelse af brevet – ”vi har kontinuerligt fokus på 

https://www.facebook.com/tisvildelokalraad
http://www.tisvilde.dk/
https://www.facebook.com/tisvildelokalraad


kodex for god opførsel i skove.   Se separat dokument 

   

brugen af skoven, og du skal være velkommen til at holde indlæg om 

emnet på et af vores kommende Borgermøder” 

 7. Ansøgninger 
 

 

Stig Vi har modtaget evaluering vedr Yoga – de havde et underskud på 2500 

kr. Så godt vi kunne hjælpe…  

Mangler evaluering fra Kanon Halløj 

LR enedes om at give John Kofoed en gave på 1000 kr i form af tilskud 

til en ny guitar – i forbindelse med hans 70 års fødselsdag.  

 8. Økonomi 
 

 
Stig 

 

Vi har ikke modtaget flere ansøgninger p.t. 

 

Der er udsigt til et overskud på ca 25.000 kr – enighed om at vi vil 

indkøbe 2 stk kraftige 3x3 pavilloner (omkring 10 – 12.000 kr). 

Cira & Claus undersøger priser 

 

MobilePay ER på plads:  652303. Men kun envejs! 

 

 

 NYT fra Arbejdsgrupperne   
Morgenbord – Kr. 

Himmelfart 
 

Charlotte  

Sankt Hans Har afholdt evalueringsmøde  

- regnskab sendt separat – mangler bilag fra MIL  

 

Cira Mangler stadig bilag fra MIL 

Juletræ Planlægning af 2019 skal i gang 

- EF & GF vil gerne samarbejde  

- Aftale om juletræ (Claus / Eskil) 

- Se separat Plan skema 

Træet til dette års julearrangement hentes i Frugthaven. Næste års 

træ hentes på Gyvelbakken – Claus får det bekræftet hos Eskil. 

Christina har også et flot træ, hun gerne vil af med … 

 

Cira  

Stig, Charlotte, Claus og Poul mødes i den kommende uge og færdiggør 

planen  

 

 

Er på plads 

Claus kontakter Christina vedr hendes juletræ 

Stier 
Kan vi samarbejde med kommunen og andre foreninger 

omkring dette? Projekt om indsendelse af historier 

omkring stier. Indlæg til TF nyt og LR hjemmeside og 

FB???? 

Birte Birte har fundet papirerne fra 2016 frem – der er sket flere positive ting 

siden. Doktorstien er stadig vedligeholdt – men er forsvundet fra kortet.  

 

Jens og Birte mødes og arbejder videre.  

 

Stort ønske: en sti fra mosen til Rabarbargården.  

Trafik  Jens & Cira har holdt møde  

- referat sendt separat – skal vi offentliggøre det  

- Cira har skrevet indlæg vedr udvidelse af 

offentlig trafik – skal vi offentliggøre det? 

 

Jens 

 

Cira deltager i møde omkring trafik med Elisabeth, 

 

OK fra LR til trafikudvalgets oplæg – diskuteres med GF 

 

Skriv vedr offentlig trafik skal lægges på vores hjemmeside 



Hjemmeside 1. Michala, Poul, Claus har holdt flere møder vedr 

hjemmesiden. Teksterne er ved at være på plads. 

 

2. Mail system: Foreslog at vi benytter standard mail 

system leveret af one.com. Her vil der blive oprettet 

én mail adresse – al post kommer så i  indbakke som 

ULÆST. Vi vil hver især få en user ID, så vi kan 

logge ind og læse al post. NB: når en mail er blevet 

læst af bare 1 person, flyttes den automatisk til 

indbakke / LÆST. Det skal vi have løst vha regler, 

for hvordan VI håndterer mails….  Cira skriver et 

oplæg, når endeligt mail system er vedtaget.  

 

Michala Råskitse sendt til Inger – møde hos Poul den 8. oktober, hvor oplæg 

skal vise økonomi skal diskuteres. 

 

 

Kystsikring - slugten Cajus har deltaget i møde med Søren Agerlund Rasmussen 

Skovfoged, Nordsjælland – den 08.08:  

 

 Vi skal have fat i Hans Lassen fra Kommunen om et møde 

 

Cajus Cira forhører med Elisabeth, hvor megen information de får fra 

Kommunen 

 

Det Grønne 

Dialogforum 

Master, genopretnings projekt Hedherhill. Jens er ”vikar” Jens  

Visionen Lokalrådets Vision for Tisvilde blev udfærdiget af 4 medlemmer fra 

Rådet – den 30. oktober.  

Er blevet sendt separat til det NYE råd.  

 

Claus har modtaget en tidligere version fra Eskil – undersøger om vi 

alle kan få en kopi af denne. 

 

Claus  

Birkepladsen LAG midler – uddeling 3 gange årligt. Vi går efter at få renoveret 

Birkepladsen! Cira har skrevet et oplæg og præsenteret for LAG: 

➢ Vi kan IKKE forvente tilskud til retablering af 

pladsen (græsset). Det er en kommunal opgave! 

➢ Positivitet vedr nye borde, bænke, opslagstavle, lys 

etc….   MEN vi skal nå et beløb på 100.000 kr – 

og selv komme med halvdelen! 

MEGET positive over etablering af toiletter – MEN foreslår at vi 

forsøger med at få renoveret og åbnet de GAMLE toiletter. Kræver 

OK / samarbejde med kommunen og Lokalbanen! 

Cira http://www.lag-halsnaes-gribskov.dk/Tilskud.aspx 

http://www.kattegat.nu/?p=6906&fbclid=IwAR0jhapMpjTh5UEUnpqlpVv48ZPvWY
4jnF-RGzKO5XZ2nBcEL4IU0EmMDsU 

 

 

 

http://www.lag-halsnaes-gribskov.dk/Tilskud.aspx
http://www.kattegat.nu/?p=6906&fbclid=IwAR0jhapMpjTh5UEUnpqlpVv48ZPvWY4jnF-RGzKO5XZ2nBcEL4IU0EmMDsU
http://www.kattegat.nu/?p=6906&fbclid=IwAR0jhapMpjTh5UEUnpqlpVv48ZPvWY4jnF-RGzKO5XZ2nBcEL4IU0EmMDsU


Kontakte banen vedr. toiletter. 

Drift af toilet. 

Fondsmidler? 

Søge kommunen om bordbænke sæt til Birkepladsen. CSA 

Poul vil gerne være med. 

 

Vi skal i samarbejde med EF og GF omkring dette. 

Stationsbygningen  Claus Vi skal i samarbejde med EF og GF omkring dette. 

Afholdelse af møder 
Stig, og alle. 

Der gives 250, kr til LR møder, Arbejdsgrupper 

klarer selv deres udgifter. 

 

 

 

Eventuelt 
Reviderering af vores vedtægter 

 Jens og Stig kommer med forslag. Oplæg til november 

møde, fremsendes som oplæg. 

  

Tisvilde Multihus - Skal LR have en rolle her ??? 

 
Stig har rundsendt oplæg til vedtægts ændringer – tages i starten af 

næste møde  

 

 

Næste møde 
 

Deadlines for TisvildeNyt: 

 

=>  

 

torsdag 10. oktober 

søndag 1. december 
 

 
 06. november hos Claus, Hovedgaden 40  

 04. december hos Jens, Tisvilde Bygade 38 

 

 


