REFERAT/- ordinært møde i Tisvilde Lokalråd – 3. april hos Charlotte, Stenbrobakken 6
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
1. Gennemgang af
sidste mødes referat

Formål
Er det blevet lagt op til ’offentligheden’?

Hvem
Cira

Beslutning
Sidste rådsmøde var et ekstraordinært møde – enighed om at referat fra
dette også skal lægges op.
NB: Mangler billeder fra Charlotte, Michala & Tom

2. Gennemgang af
Årshjulet

3. Diskussion om,
de enkeltes
forventninger til
samarbejdet i det
nye råd

Se dokument sendt i separat mail
Herunder opdatering af kalender hos alle for
året
➢ Roller

Ikke gennemgået

➢ Møde aktivitet ….

4. Har nogle
deltaget i møder /
Har nogen modtaget
mails, der skal
drøftes?
5. Opfølgninger
Punkter og opgaver
fra sidste møder

Blev gennemgået – se under Loppemarked

Nej

Næste møde i Lokalforeningsrådet holdes den 30.
april på Stuebjerggård – hvor hele Tisvilde Lokalråd
deltager som værter

Poul kontakter Niels for at sikre at alt er OK Kaffe og kage skulle
være inkl. I prisen

➢ Agenda
➢ Har vi specielle punkter vi ønsker
tilføjet?
➢ Forplejning?
Jazz festival – Sankt Hans arrangement

Cira har talt med Svend: festivalen slutter kl. 15.00 om søndagen.
Vi kommer ind under deres ’paraply’. Vi samarbejder igen med
Grundejerforeningen + Erhvervsforeningen + MIL! Cira afholder
møde den 11.04.

6. Ansøgninger

7. Økonomi

Ungdoms musik festival på Birkepladsen den 18. maj
- Ansøgning modtaget fra Arthur Green: 8300 kr. til
dækning af telt, forsikring og toiletter
- De søger også hos Kulturrådet, MIL m.fl.
- De siger OK til at levere regnskab og evaluering
efterfølgende

Sidste år blev de bevilget 3.500 kr.- Vi donerer 7.000 kr. i år

.

Herunder Mobilepay.
- Rettigheder er ved at komme på plads via DDB
- Adgang til vores side på Erhvervsstyrelsen

MobilePay ER nu på plads: 652303. Men kun envejs!
Stig har undersøgt om vi har behov for at tegne en netbank forsikring:
vi ER dækket af Danske Bank
Stig og Claus har netbank adgang samt til eBox
NB: tilskud i løbet af 1 år plejer at ligge på ca. 75.000 kr. Hvis vi følger
dette niveau i år, vil vi ende med et driftsunderskud på 15.000. Men
stadig en slut beholdning på ca. 200.000 kr. – Det blev vedtaget, at dette
er OK
Forsikringer: vi har en erhvervsforsikring + arbejdsskadeforsikring i
Alm Brand. Stig kigger mere ind i detaljerne…
Beholdning p.t. ca. 175.000 kr.

8. Kommunikation
Intern såvel som ekstern

Hvordan kommunikerer vi internt / eksternt?
➢ Beskyttelse af personlige oplysninger
iflg PDF (Person Data Forordningen)

Claus

➢ Fælles adgang til al mail + til alle
dokumenter
➢ Vi (Eskil) sender p.t. et nyhedsbrev med
samme tekst som i TisvildeNyt til ca 100
adr (flere dist lister)
➢ Alternativ til FaceBook?

Poul & Cira

Vedr. ekstern kommunikation:
- Forslaget går på Facebook – men der skal undersøges mere. Vi
ønsker en side, hvor VI kan komme ud med vores budskaber,
annoncering af arrangementer m.v. Men hvor vi ikke har nogen
debat. Claus undersøger mere.
- Vi fortsætter med at benytte vores hjemmeside til referater og
info om bestyrelsen m.v. Nyhedsbreve stopper – erstattes af link
fra Facebook.
Vedr. intern/indkommende kommunikation:
- Vi får oprettet en info mail adr. Med en fælles postkasse, som
alle i rådet kan se, og alle kan svare på.
- Der opsættes en automatisk svar funktion, der kan tilpasses
løbende (f.eks. med midlertidigt standard svar vedr. indskrivning
til Loppemarked).
- Vi gennemgår ikke-standard mails på næstkommende rådsmøde.
- Vi skal evt have en separat postkasse for Loppemarkedet.
- Poul og Cira går videre med det praktiske!

NB: vi skal overveje om vi kan / skal have opdateret / flyttet vores
hjemmeside til noget mere dynamisk – nutidigt.

9. Visionen for Tisvilde 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.

10. Loppemarkeder

FLAG midler til en strandpromenade
Kig i Årshjulet…

Vi skal have etableret en arbejdsgruppe!

Alle

Helt generelt skal vi være meget bedre til at kommunikere ud, HVAD
Lokalrådet laver!
Ikke gennemgået

Claus

Indskrivning den 5. maj. Fra kl. 7.30 – ca. 12.00
Eskil og Dennis deltager
Claus medbringer Skæremaskine
Cira & Bodil deltager IKKE
Første Loppemarked er den 1/6 – sidste er den 17/8.
Kaffevognen udliciteres til foreninger i byen, som så driver den den
pågældende weekend, de (foreningerne) tager overskuddet herfra. Claus
skriver ud til foreningerne.
Loppe gruppen: Claus, Birte, Michala, Eskil, Charlotte, Lis Freisner
- (Robert, Poul)
Opgaver: opmåling midt i ugen, modtage sidste chance tilmeldinger
fredag, vært om lørdagen

11. Trafik regulering af
Hovedgaden
12. Ansøgning om LAG
midler

Poul Rahbek fra GF ønsker et samarbejde om
dette emne
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

P-vagt gruppen (styres af Dennis): Bodil, Jens,
Ikke gennemgået
Ikke gennemgået – Cira påpegede at der ligger penge og venter i FLAG.
Det er sidste chance i år – 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.

•

med at få renoveret og åbnet de GAMLE
toiletter. Kræver OK / samarbejde med
kommunen!

Styrkelse af samspillet mellem fiskerierhverv, følgeerhverv og
turismeerhverv.

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

13. Tisvilde Multihus
14. Stier
15. Velkommen til ny
tilflyttere

16. Kystsikring

17. Årets Tisvilder

➢ Hvad er status efter sidste møde?
Doktorstien – der er nye ejere af det røde hus,
der ligger ud til denne sti
Der afholdtes velkomst møde den 31. marts

Se 2 læserbreve i UgePosten:

Modtager ER fundet!
Der skal skrives og holdes tale ved Tisvildeleje går i fisk

18. Reviderering af
vores vedtægter
19.
Eventuelt

Bodil

Ikke gennemgået
Ikke gennemgået

Birte

Ca 20 personer og 13 foreninger deltog. Separat referat bringes i
TisvildeNyt

Ikke gennemgået

Cira har bestilt gaven hos glaspusteren
Ikke gennemgået

Generalforsamling i Erhvervsforeningen
Eskil´s arkiv – hvad skal der ske med det?
Etablering af arbejdsgrupper:
- Loppemarked
- P-vagter
- Sankt Hans
- Stier
- Juletræ / jule week-end
Belønning for arbejde i Lokalrådet / arbejdsgrupper
Inspiration fra Dansk Mobilscene
Gennemgang af Indlæg til TisvildeNyt, Cira har sendt til
alle

Poul blev valgt ind i bestyrelsen for Erhvervsforeningen
Claus arbejder på en kalender for 2019 samt opdatering af Årshjulet
Nåede vi ikke

Nåede vi ikke
Nåede vi ikke

Poul har læst korrektur og foretaget en del ændringer. Opd dokument er
blevet sendt til alle. Cira foretager yderligere opdateringer og sender til
Rasmus Pape

Byggeri ifm med Iskiosken og Café Maya

Næste møde

Deadlines for TisvildeNyt:

Poul har skrevet til Kommunen og ansøgt om agtindsigt
Claus indkalder til specifikt Loppemarked møde
Onsdag 22. maj – hos Poul (input til TisvildeNyt 1. juni)

onsdag 10. april
lørdag 1. juni
lørdag 10. august
torsdag 10. oktober
søndag 1. december

?? Juni – hos Stig

