
Referat/- Første ordinære møde Tisvilde Lokalråd med denne forsamling – 6. februar 2019 kl. 19.  Hos Cira. Tisvilde Lundevej 1  
 

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

Tom Hansen 

Afbud:, Michala Østergaard-Nielsen 

Punkt Formål Hvem Beslutning 

1. Gennemgang af 

sidste mødes 

referat = 

Borgermødet!  

Er det blevet lagt op til ’offentligheden’? Claus  
 
Cira 

    Ikke lagt op, da Årsregnskabet mangler. – Claus sørger for at få det 
færdigt og sender til Cira 

    Referat fra sidste rådsmøde er heller ikke blevet lagt op. 

Cira tager fat i Eskil for at få instruks og adgang til at lægge op 

2. Vi bør muligvis 

være 

momsregistrerede? 

 - Se vedlagte referat fra Peter 

 - Vi skal afgøre hvad det NYE råd agter 

at gøre 

- Vi skal have revideret vores vedtægter 

 
   Flere af rådets medlemmer har konsulteret diverse revisorer. Ingen mener, 

der er grundlag for at vi skulle være momsregistrerede.  

Vi skal have revideret vores vedtægter, og tager sagen op igen derefter.   

3. Konstituering 
 Vi skal (som minimum) have valgt en 

formand, en næstformand, en sekretær 

og en kasser  

 
    Formand: Claus 

    Næstformand: Poul  

    Sekretær:  Cira 

    Kasserer: Stig 

    Alle blev opfordret til at sende mail adr, tlf nr og evt billede til Cira, så det 

kan blive lagt op på vores hjemmeside. 

4. Borgermøde om 

MIL den19. februar 

 - Dagsorden 

 - Ordstyrer 

 - Annoncering (hvem kan deltage?) 

 Tilbagemelding til Lars Thykjær og Peter 

Maabjerg  

 

NB: se vedhæftede uddrag fra 

Ugeposten, FaceBook og mail … 

    Dagsorden: 

• Formanden for Tisvilde Lokalråd, Claus Sabroe, byder velkommen – 10 min 

• Fællessang med John Kofoed – 5 min 

• Claus gennemgår dagsordenen og giver ordet til Ordstyreren – 5 min  

• Ordstyreren indleder med at fortælle om spillereglerne – 5 min  

• Lars Thykjær giver en præsentation af planerne for MIL 2019 – 15 min    

• Pause på 10 min – kan bruges til skriftligt at bede ordstyreren om taletid – 10 min 

• Taletid – 40 min   

• Afsluttende debat med ’svar på tiltale’ – 20 min 

Ordstyrer: Cira har kontakt til booking bureau med tilbud på 15.000 kr 

 

Inviterede til dette borgermøde er ALLE borgere bosiddende i Tisvilde, 
repræsentanter for MiL, repræsentanter for Gribskov Kommune, foreninger der er 
hjemmehørende i Tisvilde og repræsentanter for erhvervsliv der er hjemmehørende 
i Tisvilde.  

Cira sender tekst til Ugeposten og lægger op på vores hjemmeside. 



Informerer MIL & GF +  undersøger om vi kan have adgang til 2 mikrofoner. 

Claus medbringer PC 

Jens kontakter John Kofoed og kopierer sangen 

Charlotte & Tom henter øl og sodavand hos Købmand Thomas 

Bodil har nøgle 

Alle møder kl. 18.00 (Afbud fra Cajus og Stig)  

Ordstyrer sidder direkte overfor ’publikum’ - Rådet sidder på skrå på begge 

sider 

5. Gennemgang af 

Årshjulet 

 Se dokument sendt i separat mail  
   Claus sender Årshjulet ud til alle. 

6. Diskussion om, 

de enkeltes 

forventninger til 

samarbejdet i det 

nye råd 

 - Roller 

 - Kommunikation 

 - Data loven 

 - Møde aktivitet  …. 

 
Nåede vi ikke 

7. Opfølgninger 

Punkter og 

opgaver fra sidste 

møder 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Nåede vi ikke 

 

-   

 8. Har nogle deltaget i 
møder 

  Claus har deltaget i Lokalforeningsrådets 
møde den 5. feb. 

    Vi lægger hus til møde i April – hvor hele Tisvilde Lokalråd deltager. 

   Evt den 30. april på Stuebjerggård – Poul spørger  

 9. Ansøgninger 
                Nåede vi ikke 

 10. Økonomi    
 

11. Skovens brugere 

 

Bodil har samlet nogle kontakter på brugere,  

- Indlæg bragt i Tisvilde Nyt – 

opfordring til at sende mail til 

Bodil, der så vil indkalde til 

 
Vores 3. borgermøde afholdes tirsdag den 5. marts kl. 19.00  
 
Vi planlægger på næste møde … 



møde i Idrætshuset.  

 

12. Visionen for 
Tisvilde 

 

Hedensted modellen – Eskil har sendt det fulde 

dokument + dok på 119 sider.  

Cira har sendt FORKORTET udgave på på 14 

sider!!!   Vedhæftet – LÆS DEN!  

Cira har sendt flere Lokalplaner   

- LÆS den forkortede!!! 

 

Lokalrådets Vision for Tisvilde blev udfærdiget af 4 
medlemmer fra Rådet – den 30. oktober. Er blevet 
sendt separat.  

– LÆS den!  
 

 

Alle 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13. Loppemarkeder  
 

 

 

 

 14. Intern 
kommunikation / 
opbevaring af data 
(ifht Person Data 
Forordningen) 

 

 
Beskyttelse af personlige oplysninger  
 
Cira har sendt dokument, der beskriver GFs 
Beskyttelse af personlige oplysninger for deres 
medlemmer – som reference! 
 

  - Hvordan med kryptering???? 

  

15. Trafik regulering 
af Hovedgaden 

Poul Rahbek fra GF ønsker et samarbejde 

om dette emne 
  

16. Ansøgning om 
LAG midler 

LAG midler – uddeling 3 gange årligt. Vi bør starte 

NU med at definere projekterne (sammen m EF & 

GF).  

- 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! 

-  

17. Tisvilde Multihus - Morten sender fremover nyheder til 

Bodil => Tisvilde Nyt 

- Bodil har etableret FB gruppe, der 

skal informere om status / 

fremgang / planer 

 -  

 18. Stier    

19. Velkommen til 
nytilflyttere 

     Der afholdes velkomst møde den 31. marts. Claus deltager på vegne af 

Lokalrådet. 

20. Kystsikring    

Eventuelt 
 

Vingave til rådsmedlemmer, der gik af i 2019.  
 

  ER blevet udleveret af Eskil  

 

 

 Næste møde     27. februar hos Bodil - Stuebjergsvinget 8 
   

 


