
Referat/- EKSTRA ordinært møde i Tisvilde Lokalråd – 26. juni hos Stig 
 

Deltagere: Bodil Salicath, Cira Aalund, Claus Sabroe, Jens Rane Holck, Poul Boring, Stig Sølvbjerg, Michala Østergaard-Nielsen, Birte Forsell, 

Afbud:  Cajus Møller, Charlotte Bergendorff, Tom Hansen 

 

Formålet med dette ekstraordinære møde var at få drøftet de punkter, vi normalt IKKE når – navnlig ”Diskussion om, de enkeltes forventninger til samarbejdet i 

det nye råd”.   Selvom vi fik talt lidt uformelt om den nye hjemmeside og vores FaceBook side, viser referatet her kun de punkter, der reelt blev debatteret:  

 

 

 

 

Punkt Beslutning 

1. Opfølgninger 

Punkter og opgaver 

fra sidste møder 

Loppemarkeder 

- P-vagt gruppen (styres ikke længere af Dennis):  Ansvarlige: Bodil & Jens, 

En del snak om vagtskemaerne, da der var flere weekender der var ubesatte.   Claus opdaterer og rundsender på basis af 

aftenens tilbud – Bodil og Jens fortsætter med at finde kandidater 

 2. Kommunikation 

med Kommunen 

 Morten Ulrik Jørgensen har på Netavisen samt UgePosten kommenteret de kommende aktiviteter i Tisvilde – navnlig 

på Hovedgaden 1 samt Strandbakkevej 2. Lokalrådet debatterede dette indlæg, og hvordan vi skal agere på det.  

Jens skriver et oplæg. Claus forsøger at få en snak med Anders Gerner Frost 

 2. Diskussion om, de 

enkeltes 

forventninger til 

samarbejdet i det nye 

råd 

➢ Mærkesager – bordet rundt 

Poul: 

- Samskabelse med Kommunen i en konstruktiv dialog 

- Loppemarked 

- Lære Tisvilde og forskellige lokalråds opgaver at kende 

Michala: 

- Loppemarked 

- Hjemmeside 

- Lære Tisvilde og forskellige lokalråds opgaver at kende 

Bodil: 

- Loppemarked 

- Skovens brugere 



- Lære Tisvilde og forskellige lokalråds opgaver at kende 

Stig: 

- Lokalrådets økonomi 

- Hjemmeside 

- Enkeltstående praktiske opgaver 

- Netværke, Lære Tisvilde og forskellige lokalråds opgaver at kende 

Jems: 

- Agere som mægler mellem borgere og foreninger i Tisvilde / arbejde for den gode stemning i byen 

- Kystsikring / kontakt til det Grønne Dialogforum 

- Trafiksikring 

Cira: 

- Trafiksikring 

- Renovering af Birkepladsen 

- Tisvilde Visionen 

- Hundeskov / hundestrand 

Birte: 

- Loppemarked 

- Stier 

- Mødested (evt i Stationsbygningen) 

Claus: 

- Tisvilde Visionen (uden Tivoli) 

- Renovering af Birkepladsen / Stationsbygningen 

- Forbedret samarbejde med Kommunen 

- Loppemarked 

 3. Etablering af 

arbejdsgrupper 

Etablering af arbejdsgrupper (på basis af ovenstående mærkesager) – se nedenstående tabel, som vil blive et selvstændigt, dynamisk 

dokument. Dvs det vil løbende blive opdateret, når nye arbejdsgrupper opstår, nye medlemmer kommer til, roller bliver ændret, 

eller nogle udgår… 

 

- Fremover inviteres Lokalrådets medlemmer samt P-vagter med ægtefæller til en årlig middag ved årets udgang. Vi 

evaluerer mht arbejdsgrupper, når de er kommet rigtigt i gang. 

 



 

Næste møder  21. august hos Michala, Væverlodden 8 

 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 

 
 

 


