REFERAT FRA EVALUERINGSMØDE MED REPRÆSENTANTER FRA MiL OM MUSIK I LEJET
Tirsdag den 19. februar var Tisvilde Lokalråd værter for et velbesøgt Borgermøde, hvor vi specifikt
debatterede forskellige holdninger og meninger omkring Musik i Lejet. Referat fra dette møde blev
bragt i sidste udgave af TisvildeNyt.
Ved mødets afslutning fik alle mulighed for at skrive forslag eller kommentarer på et kort – og
aflevere dem helt anonymt. I alt 55 kort blev afleveret nogle kort indeholdt mere end en
kommentar, så vi modtog alt 72 forslag og anbefalinger via kortene. Derud over har vi samlet op på
de kommentarer, der blev givet under selve borgermødet. Både dem, der roste festivalen som den
er i dag, og dem der ønskede forandringer i større eller mindre omfang.
Idet vi går ud fra, at de ca 150 personer, der besøgte Borgermødet, er nogenlunde repræsentative
for alle med holdninger til Musik i Lejet, føler og håber Tisvilde Lokalråd at vi har fået et brugbart
materiale, der giver en indikation af, hvor stor en opbakning MIL har til at fortsætte uændret, samt
hvor ”skoen trykker” hos dem, der ønsker ændringer. Der var ikke nogen, der ønskede festivalen helt
afskaffet.
Efterfølgende har Lokalrådet holdt et evalueringsmøde med repræsentanter fra MiL, hvor vi
sammen har gennemgået samtlige kommentarer. Herunder bringer vi de svar, vi har modtaget:

14 forslag omhandlede antallet af gæster på MiL
‐

‐

Diskussionen omkring MiL’s størrelse var også fremtrædende på Facebook i ugerne før
mødet. Der hersker en oplevelse af, at MiL er blevet større og større, og at det var bedre da
festivalen var mindre – anbefalinger helt ned til halv størrelse.
MiL har en aftale med Gribskov Kommune om, at der ikke må være mere end 10.000 gæster
på pladsen under festivalen, og det tal bliver overholdt. Sikkerhedsmæssigt kunne der faktisk
godt rummes et betragteligt større antal gæster, men MiL ønsker ikke at blive større.
Samtidigt ønsker MiL også at kunne præsentere et program i meget høj kvalitet, og eftersom
musikere primært tjener penge ved at spille live, koster de gode og attraktive bands mange
penge. MiL mener, at det nuværende antal gæster er det rigtige, for at kunne præsentere en
festival i den kvalitet og det format, som vi har udviklet og oparbejdet gennem ti års
festivaler.
Størrelsen har i øvrigt ikke ændret sig i nu 4 år, og øges heller ikke i 2019.

10 forslag omhandlede muligheden for at flytte MiL til ’skuldersæsonen’
‐

MiL har konsolideret sig effektivt gennem hårdt arbejde og dygtighed og i den grad skabt en
kulturbegivenhed i europæisk topklasse – blandt andet i kraft af både beliggenhed og
tidspunkt. Det ønsker de ikke at ændre på.

‐

Man kan ikke bare flytte på en festival. Både gæster, kunstnere, frivillige, leverandører mv.
planlægger ’sæsonen’, og hvis man flytter rundt på datoerne, kolliderer man med andre
festivaler, og ændrer på både udtryk, kvalitet, og klientel. Det tror MiL ikke på er muligt.

10 forslag drejede sig om støj, trafik og reguleringer udenfor festivalpladsen, herunder skoven
‐

Hvert år arbejder de mange engagerede MiL‐frivillige og praktikanter med at blive bedre og
hurtigere, og det vil sige generere mindre og færre gener for byen. F.eks. er antallet af dage,
parkeringspladsen er helt okkuperet, er reduceret til 7 dage i 2019. Lukning af Hovedgaden i
3 dage inden festivalens start, er dels medvirkende til at tilkørsel ‐ og dermed opsætning af
festivalpladsen – optimeres kraftigt, dels et ønske fra flere erhvervsdrivende i Tisvilde, der
benytter Hovedgaden til at øge deres omsætninger disse dage.

‐

Trafikken i byen og omkring festivalpladsen er de seneste år blevet reguleret af frivillige fra
MiL. I 2019 forsøger festivalen i samarbejde med Gribskov Kommune, at få civilforsvaret til
at regulere trafikken. Det vil tydeligt stramme meget op på reguleringen, så det forudsætter
også at alle med ærinde eller bopæl indenfor ’gågade‐området’ sørger for at have behørig
mærkat – ellers kommer man ikke igennem.

‐

Alle vilkår for trafik gennem skoven aftales med Naturstyrelsen, og er tilrettelagt med
største hensyn til flora og fauna i skoven. I 2019 vil trafikken gennem skoven ligge på same
niveau som sidste år, men MIL vil øge kontrollen med, hvem der kører hvor. Og alle veje,
porte eller skilte, der måtte blive beskadiget som følge af festivalrelateret trafik, vil
naturligvis blive repareret eller genoprettet efter festivalen. Et godt tip: tag evt billeder af,
hvordan jeres vej ser ud dagene inden forberedelserne til MIL går i gang. f.eks. ved
Skovporten. Så vil det være meget nemt at bede op genoprettelse efterfølgende, hvis det
skulle blive eventuelt.

‐

MIL sørger hvert år for at der bliver opsat udstyr 20m fra scenerne, der måler dB styrken, og
som automatisk gør at højttalerne slår fra, hvis lyden kommer op på 103 DB, som er
retningslinjen for udendørs livemusik i Danmark. Lydmæssigt overskrider musikken derfor
aldrig 103 dB. Desværre bærer vinden nogle gange lyd ind over byen – men den er altså svær
at styre, vinden. I 2019 stopper musikken på Strandscenen, som er den største og eneste
åbne scene, alle 3 dage senest kl. 01.30. Og på de andre scener stopper livemusikken ikke
senere end 2.30. DJ’s spiller i teltet på Skovscenen til kl. 4.30, hvorefter alt lukker ned og de
sidste gæster sendes hjem. Målet er at flest muligt ’fester færdig’ på festivalpladsen, så der
forhåbentlig ikke er for mange havefester med tilhørende larm blandt beboere og
sommerhusgæster. I 2019 har MIL i øvrigt planer om at få opsat yderligere støjmålere hos
private oppe i byen.

‐

MiL udgiver en folder – ’Værd at vide om MiL’ – som redegør for datoer, tidspunkter og
trafik før, under og efter festivalen. Denne vil være til rådighed i byens butikker og hos
bageren straks efter den er blevet trykt, og bliver også lagt på www.musikilejet.dk til
download. Heri vil man også kunne læse, hvordan man får fat i ”behørig mærkat”, der
tillader kørsel i Hovedgaden, hvis man er berettiget til en sådan.

6 forslag omhandlede adgang til skov og strand under festivalen
‐

Det er en stor fornøjelse af kunne fortælle, at Musik i Lejet betaler for Naturstyrelsens
etablering af en forbedret cykelsti, som vil sikre en tydelig og sikker cykelvej langs med
festivalpladsen – så der året rundt er en direkte vej til naturlegepladsen og videre ud i

Tisvilde hegn.
‐

Der er, også i 2019, adgang til stranden under hele festivalen, for alle. Masser af
cykelparkering og gratis shuttlebusser, samt mulighed for handicapparkering sikrer adgang
for alle til stranden.

Andre – enkeltstående forslag:
Minimere risikoen for Skovbrand: Lige som sidste år, vil MIL sikre at beredskabet er tilstede i det
omfang, det er nødvendigt. Sidste år var brandvæsenet på pladsen alle 3 dage – en ekstraordinær
omkostning på mere end 40.000 DKK. MiL er i løbende dialog med brandvæsenet for at sikre den
rette beskyttelse, baseret på den aktuelle brandfare under festivalen.
Ønske om en røgfri festival: Flere festivaler stopper alt salg af cigaretter fra 2020 – det er også
noget MiL overvejer, men ikke noget der er truffet beslutning om.
Ønske om mere gennemsigtighed i MiL’s økonomi: MiL tilkendegav, at det er dejligt med den store
interesse i selv de mindste detaljer omkring festivalens drift – men melder hus forbi ift. mere
uddybende oplysninger, end dem, der allerede er tilgængelige på hjemmesiden www.mil.dk. Alle
udgifter og indtægter har undergået behørig revision.
Forbedret mulighed for at lokale får fortrin mht køb af billetter: De seneste to år har der været
billetsalg ved personligt fremmøde i Tisvilde. Under hensyntagen til lov om ligebehandling, er det
ikke muligt at afgrænse billetsalg baseret på folkeregisteradresse. Det vil også forfordele
sommerhusejere i Tisvilde, der ønsker billetter… Man prioriterer omvendt gerne frivillige fra
lokalområdet over andre – særligt under‐18 frivillige, som er meget eftertragtede pladser, men som
der omvendt også kun er meget få af.
30 tilkendegav 100% opbakning til Musik i Lejet, som det foregår i dag
‐

Musik i Lejet er glade og stolte over opbakningen, som også blev udtrykt af de fleste
indlægsholdere på borgermødet, og vil gøre alt, der muligt for at leve op til tilliden.

‐

MiL tolker det også som en anerkendelse af, at der uddeles mere end 500.000 kr. i år til
lokale foreninger og tiltag.

‐

Festivalen lover at evaluere, fortsætte den gode dialog, og til enhver tid arbejde for at det
hele fungerer, både for Tisvilde og byens og festivalens gæster.

Hvis man skal – og kan – udlede nogen form for statistik på ovenstående, så er her nogle tal: der var
omkring 150 deltagere i mødet. 55 af disse valgte at aflevere anonyme budskaber på de udleverede
kort. Nogle af kortene havde flere ønsker – især var det ønsket om lavere deltager antal samt ønsket
om flytning af tidspunkt for afholdelse MiL, der var blevet noteret på samme kort – så vi modtog i alt
72 budskaber. Ud af disse 72 ønsker, er der 19 som MiL ikke har kunnet imødekomme, 30 som ikke
ønskede nogle ændringer, og 23 forslag som MiL på den ene eller anden måde har ageret på.

Tisvilde Lokalråd følger naturligvis op på ovenstående tilsagn, og vi har også planer om at holde et
evalueringsmøde med repræsentanter fra Kommunen, hvor vi vil gennemgå de samme
kommentarer og forslag. Og vi vil løbende orientere om, hvordan disse møder skrider frem.

