
Referat ordinært møde i Tisvilde Lokalråd – 6. november hos Claus, Hovedgaden 40 

 

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

 

Specielt inviteret gæst: Vibeke Steen, Gribskov Kommune – deltager i første punkter på mødet. Konstitueret centerchef for Turisme, Fritid, Kultur & Erhverv, 

Afbud:  Michala Østergaard-Nielsen, Jens Rane Holck, Tom Hansen 

Punkt Formål Hvem Beslutning 

 1.Gennemgang af 

sidste mødes referat  

 Cira 
 Alt er lagt op:  Referat fra sidste LR møde + Brev til Dialogforum for Kollektiv 

Trafik – inkl. advisering på FB!  

=> Hentet hhv 101 & 23 gange. Flere positive kommentarer på FB 

2. Kommunikation 

med Kommunen 

Vibeke Steen, Konstitueret Centerchef - Kultur og Erhverv, 

Gribskov Kommune, kommer og deltager i første del af vores møde. 

Alle opfordres til at forberede input: 

- Forslag til gode kommunikations løsninger    

➢ mulighed for mailingliste, som vi selv holder 

opdateret, og som benyttes af alle inden for 

Kommunen (for alle Råd) 

➢ Forårsmøde med EF, GF og LR vedr 

planlægning af sommerens aktiviteter 

➢ Forhånds advisering til LR om kommende/aktive 

projekter, der vedrører Tisvilde 

➢ Oversigt fra GK til os med kontaktpunkter  

- Forslag til emner – med prioritering 

➢ Sommerens aktiviteter, Uvildig rundspørge, 

Birkepladsen, Stationsbygningen, Visionen, 

Trafikforhold, ……. 

 Vibeke takkede for invitationen og forklarede, at hun har været ansat i Gribskov 

Kommune i mange år, men er for meget nyligt udnævnt til Konstitueret centerchef 

for Turisme, Fritid, Kultur & Erhverv. Nyt at Erhverv er med i dette center 

område. Personligt ønsker Vibeke mere fokus på Turisme og Natur! 

 

Der arbejdes p.t. meget koncentreret på at ændre den tidligere struktur hvor man 

fra centralt hold definerede de kvalitetskriterier, der skal styres efter. Det nye er, at 

man ønsker at inddrage borgerne i beslutningerne – i definitionen af Gribskov 

Kommune. Det er imidlertid ikke et arbejde, der er hurtigt implementeret…  

Det har betydet en del omstrukturering på Rådhuset. Hvilket desværre har medført 

en del mistet historik, idet der ikke har været tilstrækkelig viden overførsel – bl.a. 

mangler Vibeke navne og mail adresser på rigtig mange kontakter blandt lokalråd, 

borgerforeninger m.v 

 

På basis af alt dette har man nedsat et forum, der p.t. arbejder på at beskrive en 

Vision for Gribskov Kommune. En kommune, der har fokus på Borgere, Natur, 

Fritid og Turisme. En turisme, der er bredere defineret end ’blot’ hoteller, 

badestrande og festivaler…. Dette forum består af håndplukkede personer 

bosiddende i kommunen, og som til dagligt – på en eller anden led – har deltaget 

aktivt i profileringen af vores kommune. 

 

Det vil være naturligt at Tisvilde Lokalråd – på en eller anden måde – spiller med i 

dette. I første omgang blev vi enig om, at vi sender VORES seneste version af 

Tisvilde Versionen til Vibeke. 

 

Efter at Vibeke havde præsenteret hendes virke og visioner, fortalte Lokalrådets 

medlemmer om forskellige episoder, hvor vi har følt at vi har manglet Kommunens 

opbakning. Derefter gennemgik vi status på de opgaver, vi har i Lokalrådets 

Arbejdsgrupper – for at give Vibeke et billede af, hvad vi er for en størrelse. 



 

2. Gennemgang af 

Årshjulet 

 

1. Planlægge afslutning med frivillige og LR: 

29.02.2020 

a. Liste over frivillige laves i fællesskab – 

mangler at blive godkendt 

b. Charlotte sender invitation senest udg af 

Nov 

2. Juletræ – se Arbejdsgruppe vedr Juletræ 

3. Årsmøde for lokalrådet: aftale dato og booke 

salen: Søndag den 26. januar 

a. Borgermøde: annonce i Biograf om 

dato og afvikling 

b. Bodil har OK for Idrætshuset 

 

Alle 
1. Invitation er lavet – vi blev enige om invitations listen 

2. Se under Arbejdsgruppe / Juletræ 

3. Vi arbejder videre på dette på næste møde 

 

 

3. Har nogle 

deltaget i møder / 

Har nogen modtaget 

mails, der skal 

drøftes? 

1. Cira har afhold møde med Elisabeth (GF) vedr 

trafikforhold i Tisvilde – de er positive mht 

samarbejde omkring a) Kystsikring (Helene Kilde 

skåret), b) Trafik c) Strandpromenade/rundkørsel og d) 

Birkepladsen. Måske også Stier – men de tror ikke 

meget på denne sag! Har efterfølgende talt med Stig 

Hoffmeyer … 

2. Claus har modtaget mail fra AD Media som gerne vil lave 

en reklamefilm til os – læse mere på www.landsbyfilm.dk 

 

Claus 
1. Se yderligere under Arbejdsgruppe / Trafik 

2. Vi arbejder videre med dette på næste møde 

3. Claus har modtaget brev / opfordring til at deltagelse i Kulturnat 

10.10.2020. Poul sørger for at det også bliver sendt til GF. Vi bakker 

op om dette initiativ. 

4. Claus har modtaget brev fra Skolen med opfordring til at indgå i et 

tættere samarbejde. Claus prøver at få mere konkret information. 

4. Opfølgninger 

Punkter og opgaver 

fra sidste møder 

-   
 

 5. Kommende møder 
 

1. møde i Lokalrådsforeningen den 20. november 

Ph.D og professor Peter Plant, kommer til 

Dronningmøllehuset denne aften og fortæller om Torup. 

Flere er inviteret til at deltage 

2. to sparringsmøder om at søge LAG og FLAG midler, hvor 

der gives sparring til projektidéer og gode råd om at søge 

puljemidlerne. Book en tid på info@lag-halsnaes-

gribskov.dk eller på 91 53 61 71. Det er på Dyssekilde 

Station, Stationsvej 1, 3390 Hundested, mandag den 18. 

 
Claus og Poul deltager – ALLE er velkomne, men skal lige melde til!  

http://www.landsbyfilm.dk/
mailto:info@lag-halsnaes-gribskov.dk
mailto:info@lag-halsnaes-gribskov.dk


november kl. 16–18 og i Glashulen ved Biblioteket, 

Skolegade 43,  3200 Helsinge, tirsdag den 19. november kl. 

16–18.’ 

 

 6. Kommunikation 1. FaceBook:  

https://www.facebook.com/tisvildelokalraad 

 Cira har skrevet om vores brev til Dialogforum 

for Offentlig trafik 

 Claus kommer med indlæg vedr 

Loppemarkedet 

 Cajus kommer med indlæg vedr Helene Kilde   

  

 7. Ansøgninger 
Har modtaget evaluering fra Kanon Halløj: de fik et overskud på 

17.000 kr (svarer til deres tilskud fra LR & MIL) 

 

Stig  Enige om at det var OK – og meget fin evaluering / beretning der fulgte med 

 8. Økonomi 
Der er udsigt til et overskud på ca 25.000 kr. 

 

Cira har købt 2 stk 3x3m telte, 4 sider samt 1 tagrende – i hvid. 

Pris: 5.800 kr 

 

Stig 
Udsigt til at ende med et overskud på ca. 8.000 kr.  

Dvs ca. 208.000 i kassebeholdning.  Enige om at de skal gemmes til evt ’større’ 

projekter 

 

MobilePay ER på plads:  652303. Men kun envejs! 

 

 NYT fra Arbejdsgrupperne   
Morgenbord – Kr. 

Himmelfart 
 

Charlotte  

Sankt Hans Har afholdt evalueringsmøde  

- regnskab sendt separat – mangler 2 af 4 bilag fra MIL 

Sendt mail med udligningsregnskab – se separat dok 

 

Cira Udligningsregning er nu sendt og betalt MIL / LR imellem.  

Juletræ Planlægning af 2019 skal i gang 

- Se separat Plan skema – sendt separat 

Cira Vi gennemgik planen og fik sat navne på alle opgaver 

 

 

Stier 
Kan vi samarbejde med kommunen og andre foreninger 

omkring dette? Projekt om indsendelse af historier 

omkring stier. Indlæg til TV nyt og LR hjemmeside og 

FB???? 

Birte har fundet papirerne fra 2016 frem - Stort ønske: 

en sti fra mosen til Rabarbargården. 

 

Jens og Birte mødes og arbejder videre.  

 

Birte  Jens og Birte går i gang med at beskrive de første af mange gamle lokale stier: hvad 

er historierne bag / knyttet til disse og hvad hedder de i folkemunde. Vil gerne ende 

op med et helt lille skriv om alle vore stier. Men er i tvivl om hvorvidt det er OK at 

gøre dette. 

 

Vibeke vil gerne støtte op omkring dette. Foreslår, at Jens og Birte starter med nogle 

stier og sender det til Vibeke for udtalelse. 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/tisvildelokalraad


”Kommunens initiativer for stier blev prioriteret i 

kommunens stiplan i efteråret," skriver teamleder 

Vibeke Meno, Trafik og Ressourcer i Gribskov 

Kommune, i en mail til Ugeposten”. – Kan vi få den at 

se???   

Vibeke vil undersøge, om vi kan få kommunens stiplan tilsendt. 

Trafik  Cira har holdt møde med GF; 

1. Lokalrådet går med til 40 km på hele strækningen, 

samt at GF driver dette arbejde – ønske nr 1 er en 

kombineret cykelsti / fortov i den ene side af vejen. 

Fra Tibirke til stranden. Evt suppleret med 

blomsterkasser som chikaner. Første skridt er dog at 

kontakte politi samt kommune – det er politiet alene, 

der afgør, HVAD der kan lade sig gøre.  

Jens 

 
1. Elisabeth har aftalt møde i januar med Jan Levring fra GK vedr 

hastighedsbegrænsning til 40 (evt bredere cykelsti markeret med 

maling)   - OK fra Rådet. 

Hjemmeside 1. Michala, Poul, Stig og Claus har holdt flere møder 

vedr hjemmesiden. Råskitse sendt til Inger – møde 

hos Poul den 8. + 30. oktober, hvor oplæg skal vises 

og økonomi skal diskuteres. – Flere har i år anmodet 

om at få tilsendt nyhedsbreve!  

 

2. Mail system: Foreslog at vi benytter standard mail 

system leveret af one.com.  

Michala 1. Hjemmesiden er ved at være på plads. Vi har fået oplyst pris, og accepteret 

den. Inger skulle være klar med foreløbigt udkast til næste LR møde den 

4.12. Planen er at hjemmesiden er klar til offentligheden til januar. 

2. Vi modtager jævnligt anmodninger om at få tilsendt Nyhedsmails fra 

Lokalrådet – det har ikke været muligt at fjerne denne mulighed fra vores 

nuværende hjemmeside. Cira svare med en forklaring om, at noget nyt er 

på vej + opfordrer til at følge os på FaceBook.  

 

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

Skovfoged, Nordsjælland – den 08.08:  

 

Hans Lassen fra Kommunen: Desværre er finansieringen af 

projektet endnu ikke på plads, men Slots- og Kulturstyrelsen har fået 

en ekstrabevilling, som muliggør en sikring af kildekarrene.  

 

Det samlede projekt ligger for øjeblikket til myndighedsbehandling i 

henholdsvis Kystdirektoratet og kommunen.  

 

Forhåbentlig er der en afklaring af projektets økonomi når tilladelser 

modtages fra myndighederne, således at det samlede projekt kan 

sættes i værk. I modsat fald vil der blive besluttet en ny prioritering 

af delprojekterne med det primære sigte at sikre kildekarrene.   

 

Elisabeth fra GF fortalte det samme: 1) at det kun er sikring af 

kildekarrene, der arbejdes for lige p.t.  og 2) at der stadig mangler 

nogen finansiering for at kunne gennemføre det samlede projekt.  

 

Hun fortalte også at det er Stig Hoffmeyer, der arbejder på denne 

sag for GF : Der er dannet en uformel forening kaldet Helene Kildes 

Venner. Denne arbejder for at få det store projekt implementeret - 

Cajus http://www.nordkystensfremtid.dk/om-nordkystens-fremtid/ 

Cajus har talt med Stig – vi afventer en invitation til møde i Helene Kildens Venner.  

http://www.nordkystensfremtid.dk/om-nordkystens-fremtid/


inkl formidling af sagnet. De er indforstået med at største delen af 

eroderingen skyldes vand der kommer inde fra baglandet. De mener 

også at diget / molen ved skåret skal udbygges. Der vil nok bære 

brug for omkring 4 mill - og alle de hænder / hoveder der kan 

skrabes sammen i support!!  De ser derfor meget gerne ar LR og 

Kildemarkedet kommer ind her! Jeg har sagt at det vil være Cajus 

fra os. Vi vil få en invitation.    

Det Grønne 

Dialogforum 

Master, genopretnings projekt Heatherhill. Jens er ”vikar” Jens Intet nyt 

Visionen Lokalrådets Vision for Tisvilde blev udfærdiget af 4 medlemmer fra 

Rådet – den 30. oktober 2018. 

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 Cira sender vores vision til Vibeke – med bemærkning om, at det er et dokument der 

stadig er under udarbejdelse.  

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

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

➢ 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! 

➢ Skal i samarbejde med EF og GF omkring dette 

➢ Sende råskitse / plan til GF 

➢ Søge kommunen om bordbænke sæt til pladsen 

➢ Forhøre kommunen vedr drift af toiletter 

➢ Kontakte banen vedr. toiletter. 

➢ Indhente tilbud retablering af toiletter i ’skuret’ 

➢ Fondsmidler? 

 

GF vil gerne være med! Foreslår vi danner en uformel gruppe på 

tværs af etablerede foreninger ….  

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

http://www.kattegat.nu/?p=6906&fbclid=IwAR0jhapMpjTh5UEUnpqlpVv48ZPvWY4jnF-
RGzKO5XZ2nBcEL4IU0EmMDsU 

Også dette punkt + det næste: Stationsbygningen - lyttede Vibeke meget positivt til! 

Hun var med, da det blev besluttet at nedlægge Biblioteket i Stationsbygningen og i 

stedet placere det ”åbne bibliotek” på Skolen. Ikke nogen god løsning, efter hendes 

mening, og hun ser meget gerne at der kommer flere aktiviteter til Tisvildes lokale 

afdeling!  

Derfor denne opfordring: hvis der er nogen, der har forslag til en aktivitet (foredrag 

e.l.), der kunne finde sted på Tisvildes Lokale ubemandede Bibliotek – eller andet 

sted under Bibliotekets regi, må de MEGET gerne sende en kort beskrivelse af dette 

til Tisvilde Lokalråd! Så vil vi tage det op sammen med Vibeke Steen! 

 

 

 

 

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

Desuden henviste Vibeke til Tinghuset, der skal fungere som en invitation til åben 

dialog!  

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


Loppemarkeder 
1. Evaluering af Loppemarkeder 

- Kontakten til stadeholderne (Claus) 

- Kaffevognen – bemandet, malet (Birte) 

- Pladsbestyrerne (Birte) 

- P-vagterne (Claus, Bodil) 

 

 

Vi tager dette punkt på næste møde 

Eventuelt 
Reviderering af vores vedtægter 

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

næste møde  

 
 Forslag blev gennemgået, revideret og godkendt af Rådet.  

 

Næste møde 
Deadlines for TisvildeNyt: 

=> søndag 1. december 

 
 

   04. december hos Jens, Tisvilde Bygade 38 

 
 
     Til slut vil vi fra Rådets side sige ”100 TAK” til Vibeke – fordi hun kom og deltog i vores møde – delagtiggjorde os i nogle af de sager, hun arbejder på og ligger hende på sinde – lyttede 

åbent til os – og kom med konstruktive forslag til at komme videre med hensyn til et givtigt samarbejde med Gribskov Kommune og Tisvilde Lokalråd!  

 

Vi glæder os! Og vi sluttede med et fælles statement:  ”Vi skal prøve at forstå hinandens verdener” 


