Referat/- ordinært møde i Tisvilde Lokalråd – 20. juni hos Bodil, Stuebjergsvinget 8
Deltagere: Bodil Salicath, Cajus Møller, Cira Aalund, Claus Sabroe, Jens Rane Holck, Stig Sølvbjerg, Tom Hansen
Afbud: Poul Borring, Charlotte Bergendorff, Birte Forsell, Michala Østergaard-Nielsen,
Punkt

Formål

Cira

1.Gennemgang af
sidste mødes referat

2. Gennemgang af
Årshjulet

Beslutning
Alt er lagt op – hjemmeside rettet vedr Ansøgninger om tilskud
(mail til Claus) => Stig + Mobile Pay mulighed tilføjet ved chance
pladser.

Herunder opdatering af kalender hos alle for hele året
- Check på Juletræet for 2019 – Claus får detaljer
fra Eskil

3. Har nogle
deltaget i møder /
Har nogen modtaget
mails, der skal
drøftes?

1. møde i Lokalforeningsrådet den 17.06

4. Opfølgninger
Punkter og opgaver
fra sidste møder

Loppemarkeder

5. Ansøgninger

Hvem

Alle

Claus

Claus

Vi lægger referat på hjemmesiden

Sidste loppemarked er 17. aug.

-

Kaffevognen (malet? Udliciteret alle lørdage?)

Cira inviterer John Kofoed evt med musik elever.

-

Loppegruppen (Claus, Birte, Michala, Eskil,
Charlotte, Lis Freisner , Robert, Poul)

Cira spørger Anette om vi kan låne pavillon fra Kildemarkedet.

-

Opgaver: opmåling midt i ugen, modtage sidste
chance tilmeldinger fredag kl 18 - 19, vært om
lørdagen kl. 8.00 – 14.00

-

P-vagt gruppen (styres af Dennis): Bodil, Birte,
Jens,

1.
2.

Yoga festival anmoder om 15.000 kr
Kanonhalløj anmoder om 15.000 kr

Tom sørger for at medbringe Tisvilde Dram (lokal).

P-vagt gruppen styres ikke længere af Dennis. Skal opdateres.

Stig

1.
2.

Enighed om at donere 5.000 kr
Enighed om at donere 7.000 kr

Fremover vil vi forlange at ansøgninger modtages senest 2 måneder
inden godkendelse, så vi kan nå at debattere på rådsmødet.
Vi har stadig ikke modtaget nogen evaluering fra Av min Guldtand /
6.A. Stig spørger til dette.

6. Økonomi

Stig

Vi har p.t. ca 230.000 på kontoen
Stig har holdt møde med Lokalrådets revisor, som bl.a. har godkendt
Stigs nye bogføringssystem og regnskabspraksis, og samtidig er det
aftalt, at de pga. ferier afslutter årets regnskab pr. 20. december 2019,
hvilket Lokalrådet ligeledes har godkendt.

MobilePay ER på plads: 652303. Men kun envejs!
7. Kommunikation

1.

Intern såvel som ekstern

2.

3.

Vedr Hjemmeside: Claus, Poul, Michala & Cira mødtes med Alle
Inger fra Grafikhuset i Ramløse. Cira har sendt separat mail og
oplæg. => Vi skal have en kontrakt, der beskriver, hvad og
hvilke services, der indgår

Mail system: Stig foreslog at vi benytter det
standard mail system, der leveres af one.com. Her
vil der blive oprettet én mail adresse – al post
kommer så in i end indbakke som ULÆST. Vi vil
hver især fp 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 Poul
har indkaldt til nyt møde med Stig (vi skal have en
demo)
FaceBook: Claus har opdateret Lokalrådets FB
side: https://www.facebook.com/tisvildelokalraad
Hjælp med til at få kendskabet til denne side kendt
i hele Tisvilde! P.t. følges siden af 99 personer.
Claus og Cira er Admin.

4.

8. Kontakt til
Kommunen

Nyhedsbreve – Claus skriver en sidste mail at alle
abonnenter om at Nyhedsbreve slutter

Ad. 1. Enighed om at vi undersøger alternative muligheder.

Ad. 2. Vi vælger standard mails system fra one.com.
Claus undersøger alternativer
Regler:
-

Kun Kasseren behøver at læse mails med regninger
Kun 1 Admin må oprette mapper
Læste mails skal tilbage i ”ulæste”
…… der vil komme flere regler, når vi har fået en demo!

Ad. 3. Går fremad
Annoncere at vi har givet tilskud til Yoga + Kanonhalløj
Stig sender et par indlæg til Cira

Ad. 4.
Ikke sendt endnu

- Lokalforeningsrådet har sendt anmodning til kommunen om at
lave en masteplan for tlf masters placering, udarbejdet af et
uvildigt firma. Masteplanen skal indgå i kommuneplanen
-

Claus har sendt høringssvar vedr Hovedgaden 51

-

Claus har sendt høringssvar vedr Strandbakkevej 2

-

Ingen svar fra Kommunen
Intet svar fra Kommunen

-

9. Ansøgning om
FLAG midler kystsikring

-

NB: Ref mail fra Cajus modtager Grundejerforeningen
information, som vi mangler via deres møder
”Grunderjerforeninger / Gribskov Kommune”

-

Kommunen kan lægge e-mail adresser på plandate.dk, så
kommunens lokalplaner sendes i høring hos lokalråd og
bylaug – skriv til Karina Juul Larsen, Plankonsulent,
Center for Byer, Ejendomme og Erhverv - Mail:
kjlar@gribskov.dk. Cira sætter os på listen, når vi har fået
vores nye email adr.

Vi har 2 projekter, der kan være kandidater:
– et rigtig godt projekt omkring Helene Kilde kløften.
– et projekt omkring strandpromenade / retablering af rundkørsel
ved den store P-plads

Nabo til skrænten har været involveret i flere år: Nedbrydning
af klinten sker inde fra land. Kassen er fredet, og lavet for at
holde på vandet (tidligere dam, der er inddæmmet). Cajus laver
oplæg til skriv og sender det til Cira, som lægger det på vores
hjemmeside. Få linjer med link til dette fra vores FB.

Vi skal have fat i chefen for ’Bolig, vej og vand’ – og bede om møde, så
Cajus /
vi kan få mere indsigt og lægge op til samarbejde. Vil gerne foreslå at
Claus
VI søger om FLAG midler til den del, der dækker den rekreative del af
projektet.

Naturstyrelsen er allerede godt i gang med et projekt ved Helene
Kilde – Vi vil MEGET gerne hægtes på dette projekt = have
indflydelse på, hvordan det skal ende op.

Se under ’Kontakt til Kommunen’

Umiddelbart er det ikke nemt at komme i tale med hverken
Naturstyrelsen eller Kommunen om dette.
– De fire overordnede indsatsområder i FLAG strategien er:
Styrkelse af fiskerierhvervet (primærproduktionen, forarbejdning,
salg og logistik) på et både erhvervsmæssigt og miljømæssigt
bæredygtigt grundlag.
•
•
•

Bevaring, udvikling og synliggørelse af følgeerhverv
(service og vedligehold) med maritime specialiseringer.
Udvikling af turismeerhverv, der knytter an til fiskeriet
som maritim kulturbærende platform.
Styrkelse af samspillet mellem fiskerierhverv, følgeerhverv
og turismeerhverv.

10. Ansøgning om LAG LAG midler – uddeling 3 gange årligt. Vi går efter at få renoveret
midler
Birkepladsen!
➢ Vi kan IKKE forvente tilskud til retablering af
pladsen (græsset). Det er en kommunal opgave!

Cira

I Gribskov kommune er LAG og FLAG lagt sammen – læs mere
her:
http://www.lag-halsnaes-gribskov.dk/Tilskud.aspx

➢ Positivitet vedr nye borde, bænke, opslagstavle, lys
etc…. MEN vi skal nå et beløb på 100.00 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!
11. Byggesager

Nåede vi ikke

Byggeri ifm med Iskiosken og Café Maya
Poul har skrevet til Kommunen og ansøgt om agtindsigt
– hvordan skal Tisvilde Lokalråd forholde sig?
-

Skal vi være ’smagsdommere’?

-

12. Visionen for
Tisvilde

Bliver vi hørt (som vi bør) i byggesager, der
kræver ændringer i Lokalplanen?
Lokalrådets Vision for Tisvilde blev udfærdiget af 4 medlemmer fra
Alle
Rådet – den 30. oktober.
Er blevet sendt separat til det NYE råd.

Nåede vi ikke

Claus har modtaget en tidligere version fra Eskil – undersøger om vi
Claus
alle kan få en kopi af denne.

13. Trafik regulering af Poul Rahbek fra GF ønsker et samarbejde om dette emne
Hovedgaden
14. Tisvilde Multihus Hvad er status efter sidste møde?
15. Stier
16. Diskussion om,
de enkeltes
forventninger til
samarbejdet i det nye
råd

Bodil

Nåede vi ikke
Nåede vi ikke

➢ Roller

Nåede vi ikke

➢ Møde aktivitet ….

17. Reviderering af
vores vedtægter
Eventuelt

Nåede vi ikke

Nåede vi ikke
Etablering af arbejdsgrupper:
- Loppemarked
- P-vagter
- Sankt Hans
- Stier
- Juletræ / jule week-end

Nåede vi ikke

Belønning for arbejde i Lokalrådet / arbejdsgrupper
Inspiration fra Dansk Mobilscene
Turisme i Tisvilde – Claus har modtaget henvendelse fra Frederik
Lindberg vedr www.civitas-platform.com

Næste møde

Deadlines for TisvildeNyt:
=>
lørdag 10. august
torsdag 10. oktober
søndag 1. december

Ekstra ordinært møde: 26. juni hos Stig

