Referat af Tisvilde Lokalråds borgermøde d. 26.‐1.‐2020
Tisvilde Lokalråd bød på morgenmad, før mødet start.
Claus Sabroe bød velkommen til de fremmødte og indledte mødet med at foreslå Søren
Greene som dirigent for generalforsamlingen.
Søren Grene blev valgt med applaus. Søren takkede for valget og udtrykte sin glæde over,
at så mange var mødt op. Søren konstaterede: at indkaldelsen var sket rettidig og korrekt,
at generalforsamlingen er beslutningsdygtig og spurgte hvem der skulle være referent,
Bodil Salicath blev foreslået og valgt med applaus. Ifølge dagsordenen bad Søren
formanden aflægge beretning.
Formandens beretning:
Claus Sabroe startede formandens beretning med at forklare lidt om sammensætningen af
lokalrådet efter sidste generalforsamling. Det var et meget ungt hold, længst siddende
havde været i rådet i 3 år. Claus takkede specielt Eskil Borup og Lis Freisner for deres store
indsats med råd til det nye råd.
Kommunikation med kommunen er en af de ting, som er blevet prioteret meget højt i det
forgangene år. Det er ikke nok med et årligt evalueringsmøde omkring sommeren, vi vil
være med til at præge udviklingen. Derfor var det med stor glæde at Centerchef for
erhverv, fritid og kultur Vibeke Steen gerne ville deltage på et af lokalrådets månedlige
møder. Vibeke fik en grundig introduktion til Lokalrådets arbejde og virke, og hvilket
samarbejde vi gerne vil have med kommunen og hun ville gerne høre mere om, hvad
Vibeke evt. kan gøre for rådet.
Tisvilde Lokalråd har et vigtigt samarbejde med andre lokalråd i kommunen. Dette
samarbejde bliver varetaget gennem møder i Lokalforeningsrådet, som er en
paraplyorganisation for alle råd i Gribskov.
Claus kom ind på de fire borgermøder, lokalrådet har afholdt det sidste år:
•
•
•
•

Ordinært borgermøde
Musik i Lejet
Brugen af skoven (opfølgning)
Nye tisvildeborgere

Alle møderne har været præget af gode dialoger og konstruktive møder.

Sommerens loppemarkeder på Birkepladsen er Lokalrådets indtægtskilde. Loppemarkeder
på Birkepladsen er det årlige tilbagevendende samlingspunkt for Tisvilder og andet
godtfolk, som er grundstenen i de tilskud som lokalrådet tildeler kulturelle formål hen over
året.

I samarbejdet med Erhvervsforeningen og Grundejerforeningen er der blevet afholdt
Sankt Hans og jul i Tisvilde med Cira Aalund som primusmotor for lokalrådet.
Der er igennem året arbejdet på en ny hjemmeside til afløsning for vores meget gamle,
håbet var at den kunne præsenteres på Borgermødet men den blev ikke helt klar.
Udover arbejdet med vores nye hjemmeside, har vi har også en side på Facebook "Tisvilde
Lokalråd", hvor der er mulighed for at holde sig orienteret. Når vi slår noget nyt op på
facebook, er der stor interesse for vores opslag.
Claus fortalte om planerne for Lokalrådets arbejde i det kommende år.
Trafiksikkerhed. Birkepladsen. Stationsbygningen. Offentlige Toiletter.
Kystsikring/Helenekilde. Rundkørsel ved den store P‐plads. Adgang til naturen.
Loppemarked. Stier. Sankt Hans. Jul.
Det er meget ambitiøst og der er er derfor brug for Tisvilders medvirken, derfor er der
oprette arbejdsgrupper såfremt man har mulighed og interesse i at lægge nogle timer for at
hjælpe lokalrådet.
Fremlæggelse af revideret regnskab.
Jens Rane Holck fremlagde revideret regnskabet via PowerPoint på storskærm.
Det var meget overskueligt, og det viste, at Lokalrådet havde en indtægt på kr. 134.000 og
fik et overskud på 6000 kr. formuen er på godt 206.000 kr. vi har givet godt 38.000 kr. i
støtte og bidrag. Regnskabet er underskrevet af revisoren og formanden.
Da Søren Grene spurgte, om regnskabet kunne godkendes, blev det godkendt med applaus.
Forslag til vedtægtsændringer
Lokalrådet har arbejdet på nogle ændringer i vedtægterne. Forslagene til de nye
vedtægtsændringer blev vist ‐ side om side ‐ med de oprindelige vedtægter. Det gjorde det
lettere at overskue. Jens styrede suverænt de fremmødte gennem ændringsforslagene,
punkt for punkt, så alle kunne følge med, og tvivlsspørgsmål kunne opklares.
Alle ændringsforslag blev godkendt. Ifølge Lokalrådets vedtægter skal, vedtægtsændringer
vedtages på to på hinanden følgende borgermøder hvorfor der snarest bliver indkaldt til nyt
borgermøde til afholdelse inden for 2 måneder.
Valg af rådsmedlemmer
Tre rådsmedlemmer var på valg. Søren Grene opfordrede forsamlingen til at overveje at
melde sig. Desværre var der ingen, der meldte sig.
Lars Erik Sebbelov foreslog en "tænkepause".
Forsamlingen gav Lokalrådets bestyrelse bemyndigelse til at der kan findes nogle nye
medlemmer til bestyrelsen frem til den ekstraordinære generalforsamling.
Jens foreslår, at vi i perioden indtil det ekstraordinære borgermøde, "prikker" til forskellige
personer, for at vi ikke igen står i samme situation.
Datoen for det ekstraordinære borgermøde fastsættes på førstkommende møde d. 6.
februar.

Valg af suppleanter.
Bodil Salicath og Michala Østergaard‐Nielsen modtog genvalg som suppleanter.
Valg af revisor og revisorsuppleant.
Revisor Steen Garde blev genvalgt
Revisorsuppleant blev Erik Skov Hansen
Claus takker de nyvalgte.
Søren Grene og Christian Friis roste rådet for godt arbejde.

Behandling af indkomne forslag.
Følgende to forslag er indsendt af
Lars Erik Sebbelov
1. Jeg opfordrer Lokalrådet til at arbejde for, at arealerne udlægges til byggeri af minimum
32 andelsboliger i form at kædehuse på 126m² i ét plan for unge familier med børn,
samtidigt med at der bygges et medborgerhus til Tisvilderne.
Tisvilde har behov for unge familier med børn, og med udnyttelsen af arealerne ved
Idrætshuset, der ligger mere eller mindre ubenyttede hen, har vi i Tisvilde en gylden
mulighed for at få en privat entreprenør og udvikler på opgaven, Arkitekt Gruppen
eksempelvis, som kan udvikle og finansiere hele opgave på privat basis, ifald Gribskov
Kommune stiller matriklerne til rådighed på leje ‐ eller salgsbasis.
Kommunen trænger til penge, skulle jeg mene, og nye skatteborgere, der kan sikre, at
infrastrukturen med skole og diverse institutioner kan fastholdes i nærområdet.
2. Matriklerne 6 da og 6 fp, der ligger ud til Tisvilde Bygade, som er idrætsanlægget ved
Tisvilde Skole, er i spil, hvilket Tisvildehus‐planer giver en klar indikation af. Matriklerne ejes
af Gribskov Kommune, og jeg kan ikke tro andet end, at Byrådet har givet tilsagn om, at
Tisvildehuset må bygges på grunden, hvor Idrætshuset ligger i dag.
De omtalte matrikler er det hvide areal på kortet nedenfor.

Lars Erik Sebbelov tog ordet og meddelte at han også vil fremfører de to forslag over for
politikkerne ved Gribskov kommunes møde den 4 feb. Og at de også var lagt på facebook,
Forslagene blev ikke diskuteret yderlige. Lokalrådet taler om forslagene på førstkommende
møde.
Søren Grene takkede forsamlingen og afsluttede generalforsamlingen.
Efter en kort pause bød Claus Sabroe velkommen til Morten Skibstrup Nicolaisen fra
Tisvildehuset, vores nye aktive samlingssted!
Morten Skibstrup Nicolaisen gennemgik projektbeskrivelse med arbejde nu er udført og
hvor man håber projektet kan gennemføres. Man er i gang med at søge fonde, og der er en
række arbejdsgrupper omkring dele af projektet, man meget gerne må melde sig til.
Der diskuteret mulighed for at give tilskud / købe andele for at demonstrere lokal
opbakning overfor fondene.
Man kan besøge "Tisvildehuset" på Facebook og følge med i hvordan det går.
Claus Sabroe takkede for en god gennemgang af projektet ”Tisvildehuset”, der er ingen tvivl
om at byen bakker op om dette tiltag ud fra den interesse som forsamlingen og Lokalrådet
viste i salen.

Referent Bodil Salicath.

