
Referat/- ordinært møde i Tisvilde Lokalråd – 21. august hos Michala, Væverlodden 8 
 

Deltagere: Bodil Salicath, Cajus Møller, Cira Aalund, Claus Sabroe, Stig Sølvbjerg, Poul Borring, Birte Forsell, Michala Østergaard-Nielsen 

Afbud:  Jens Rane Holck, Charlotte Bergendorff, Tom Hansen. Cajus deltog ca. 30 min.  

Punkt Formål Hvem Beslutning 

 1.Gennemgang af 

sidste mødes referat  

 Cira 
 Alt er lagt op – inkl. Ekstra ord. møde 

 

2. Gennemgang af 

Årshjulet 

Herunder opdatering af kalender hos alle for hele året  

- Planlægge afslutning med frivillige og LR 

- Vedr. næste år: søge kommunen om leje af 

Birkepladsen 

- Følge op på skole om plads til arrangementet i 

Maj, hvor der udloddes stadepladser 

- Tisvilde nyt:  indlæg sendt d. 9.8.  

- Årlig oprydning i vores rum på stationen 

 

Alle 
Cira finder dato hos Kildegården i feb. (- uge 8) 

Claus kontakter Eskil og booker Birkepladsen 

Claus booker skolen 

OK  

OK 

3. Har nogle 

deltaget i møder / 

Har nogen modtaget 

mails, der skal 

drøftes? 

1. Claus har haft møde med Elisabeth fra GF 

2. Cajus har deltaget i GF Generalforsamling 

3. møde i på Rådhuset vedr evaluering af sommeren 

2019 

- Claus & Cira deltog (Poul pva Erhvervsforeningen) 

- For stort og for ungt publikum i år 

- For stor splittelse af byen 

- Efterlyste at Kommunen havde deltaget i efter-møde med 

LR 

- Bad om uvildig undersøgelse sponseret af Kommunen 

 

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. Cajus fik anledning til at tale med Jørgen om Helene 

Kilden.  

3. Møde med Morten Ulrik – var åben for en uvildig 

opinions undersøgelse.  

Månedanseren oplevede tomme boder fra uge 30 – mener 

måske også der appelleres til for ungt publikum  

Blev lovet et referat fra mødet – endnu ikke modtaget 

 

4. Opfølgninger 

Punkter og opgaver 

fra sidste møder 

 

 

4. Evaluering af Loppemarkeder 

- Kontakten til stadeholderne (Claus) 

- Kaffevognen – bemandet, malet (Birte) 

- Pladsbestyrerne (Birte) 

- P-vagterne (Claus, Bodil) 

- Effekter af færre loppemarkeder 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Mange ønsker om børnepladser (især 2-3 lørdage i juli), ind 

rapportering om rapseri, enkelte stadeholdere sælger ”kræmmer 

varer” 

- Fredags chancer skal betale 200kr så snart de har fået et nr – 

kræver at der er 2 pers fra LR 

- Der skal holdes opsyn med stadeholderne at de ikke indtager 

stierne   



- Det har været svært i år at finde hjælpere! – Mere ud delegering. 

Birte tager sig gerne af kaffevognen. 

- Bemanding bør være punkt på TL dagsordenen i maj / juni  

- Gerne to pladsbestyrere i de travle uger 

- Fra næste år vil vi føre logbog (pladsbestyrerne) vedr særlige 

oplevelser 

 

 5. Kommende møder 
1. Dialogforum for Kollektiv Trafik den 27. august 2019 

hvem deltager? 

 

2. møde i Lokalforeningsrådet torsdag den 29. august 

hvem deltager? 

- Kort orientering om Dronningmøllehuset 

- Bent Hansen, næstformand Udvikling, By og Land: 

arbejdet med revision af kommuneplanen  
3. konference om Andelsbevægelsen den 21. september 

4. møde i Erhvervsforeningen den 10. september 

 
Cira prøver at høre Jens – vil gerne have genetableret busruten til 

Tibirke Bro 

Cira prøver at høre Cajus -  

Vi lægger referat på den nye hjemmeside 

 

Cira videresender invitationen til Birte => TisvildeHuset. 

Claus videresender invitationen – Claus deltager 

 

 6. Kommunikation 1. 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. – Claus undersøger med sit bagland – 

Cajus undersøger med sit bagland …  

2. 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 149 personer. 

Claus og Cira er Admin.  Send gerne opslag til os! 

3. Nyhedsbreve – Claus skriver en sidste mail at alle 

abonnenter om at Nyhedsbreve slutter 

   

  

Hører hjemme under hjemmeside gruppen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cira skriver indlæg til FB om mødet på Kommunen 

 

Claus kommer med indlæg om Loppemarkedet  

 

Cajus indlæg om Helene Kilde ???? 

 

Kommer når vi har hjemmeside og mail system på plads 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/tisvildelokalraad


 7. Ansøgninger 
 

1. Yoga festival har fået 5.000 kr – har vi fået feed-back? 

2. Kanonhalløj har fået 7.000 kr – har vi fået feed-back? 

 

Har fået tilbagemelding fra Av Min Guldtand! – gav 

overskud på 7.000kr 

 

Fremover vil vi forlange at ansøgninger modtages senest 2 måneder 

inden godkendelse, så vi kan nå at debattere på rådsmødet.  

Stig  

Ingen nye ansøgninger 

 

 

Vi har modtaget evaluering af Kildemarked – underskud på 11.000 kr 

 

Mangler evaluering fra Yoga og Kanonhalløj.  Naboer ønsker bedre 

toilet forhold for Kanonhalløj publikummet.  

 

 8. Økonomi 
 

Stig har sendt halvårs opgørelse – ser ud til at vi ender på et ”0” (dvs 

200.000 kr i beholdning) 

Stig 
 

Det ser ud til vi får færre ansøgninger end sidste år – et evt overskud 

kan indgå i budget til næste år evt som tilskud til LAG projekter 

 

Kassebeholdning p.t. er 240.000 kr 

 

Nets har indført mdr betaling på 49 kr 

 

Generelt ønske at LR køber økologisk  

 

NB: alle bilag på udgifter der skal refunderes bedes sendt til Stig på 

mail eller afleveres personligt. 

 

MobilePay ER på plads:  652303. Men kun envejs! 

 NYT fra Arbejdsgrupperne   
Morgenbord – Kr. 

Himmelfart 
 

Charlotte Intet nyt 

Sankt Hans Har afholdt evalueringsmøde  

- regnskab sendt separat – mangler bilag fra MIL  

- MIL ønsker tidligere planlægning (marts) og flere fysiske 

møder 

Cira Cira aflagde beretning 

Juletræ Planlægning af 2019 skal i gang 

- EF & GF vil gerne samarbejde  

- Aftale om juletræ (Claus / Eskil) 

- Rammer for i år – aktiviteter, økonomi 

Cira Træet til dette års julearrangement hentes i Frugthaven. Næste års træ 

hentes på Gyvelbakken – Claus får det bekræftet hos Eskil. 

 

Cira indkalder til planlægningsmøde – ca samme niveau som sidste år 

Stier 
 

Birte Intet nyt 

Trafik  Jens & Cira har holdt møde  

- referat sendt separat 

- Poul Rahbek fra GF ønsker et samarbejde om 

dette emne 

Jens Nåede i ikke 

Hjemmeside Michala, Poul, Claus har holdt møde  

 

Michala P.t. arbejdes der med teksterne 

 

Næste møde holdes søndag den  



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

Skovfoged, Nordsjælland – den 08.08:  

Cajus Ved at skaffe penge til at sikre Helene Kilde skåret 

Naturstyrelsen ønsker ikke at gøre stedet for attraktivt – giver flere 

gæster/brugere  

Medgiver at største årsag til kyst skred er vand, der kommer fra land 

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

 

 

Det Grønne 

Dialogforum 

 Jens Nåede i ikke 

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 Nåede i ikke 

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 100.00 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 og Lokalbanen! 

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

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

Nåede i ikke 

 

Stationsbygningen  Claus Nåede i ikke  

 

 
  

 

Eventuelt 
Turisme i Tisvilde – Claus har modtaget henvendelse fra Frederik 

Lindberg vedr www.civitas-platform.com 

 

 Nåede i ikke  

 

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
http://www.civitas-platform.com/


Reviderering af vores vedtægter 

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

Næste møde 
 

Deadlines for TisvildeNyt: 

 

=>  

 

torsdag 10. oktober 

søndag 1. december 
 

  04. september hos Birte, Kastanievej 7 

 02. oktober hos Cira, Tisvilde Lundevej 1 

 06. november hos Claus, Hovedgaden 40  

 04. december hos Jens, Tisvilde Bygade 38 

 

 


