
Referat af Tisvilde Lokalråds ordinære borgermøde, 
afholdt den 27. januar 2019 i Tisvilde Idrætshus:  

Claus Sabroe, konstitueret formand for Tisvilde Lokalråd, bød velkommen 
til Tisvilde Lokalråds borgermøde 2019. Til stede var cirka 55 - 60 tilhørere. 
Dagsordenen var, ifølge vedtægterne, følgende:  
Punkt 1: Valg af dirigent.  
Punkt 2: Formandens beretning.  
Punkt 3: Forelæggelse af revideret regnskab.  
Punkt 4: Forslag til planer for det kommende år.  
Punkt 5: Valg af rådsmedlemmer i henhold til vedtægterne.  
Punkt 6: Valg af 3 suppleanter.  
Punkt 7: Valg af revisor og revisorsuppleant.  
Punkt 8: Behandling af indkomne forslag  
Punkt 9: Eventuelt. 

PUNKT 1: Claus Sabroe indledte med at byde velkommen, og tog derefter 
straks fat på dagsordenen og foreslog Søren Grene valgt som dirigent, samt 
Eskil Borup som referent. Begge dele vedtoges uden protester. 
Søren Grene takkede for valget og ønskede at påbegynde udførelsen af sit 
hverv med at forklare, at den ved sidste års konstituering valgte formand, 
Jakob Snedled, på et tidligere tidspunkt i år havde valgt at bede Tisvilde 
Lokalråd om lov til at udtræde af rådet før tid på grund af privat 
arbejdspres, hvorfor næstformanden, Claus Sabroe, nu var at regne som 
formand og derfor optrådte som sådan ved denne lejlighed. 

PUNKT 2: FORMANDENS BERETNING: Claus Sabroe fik derpå ordet for at 
aflægge formandens beretning og indledte med at konstatere, at året havde 
været lidt anderledes på grund af den intense sommer, som vi var blevet 
velsignet med, allerede inden foråret var slut. Det havde givet Tisvilde og 
Tisvildeleje et ekstra turist-boom og medført, at der havde været et par 
måneder i højsommeren med fuldt drøn på, og at vi havde fået ting at se 
denne sommer, som vi ikke havde set før, og som havde forårsaget 
diskussion i byen og med kommunen. Bl.a. har vi nu fået et større lokalt 
handelsliv, hvorfor det gav debat, når man så udefrakommende pop-up-
boder og streetfood-vogne dukke op. Diskussionerne var mange, og vi tog 
som lokalråd del i debatten, det er jo derfor, vi er her, sagde Claus Sabroe. 
Han takkede rådet for det forgangne års indsats, den gode tone og viljen til 
at lande på en fælles konklusion i de mange interne debatter. 
Derudover havde Lokalrådet som tidligere haft sine faste programpunkter til 
glæde for byens liv: Årets Tisvildeborger var blevet udnævnt ved 
arrangementet ”Tisvildeleje går i fisk”, og dette år blev der udnævnt ikke 
blot én, men hele 19, en gæv flok herrer, som udgør det telthold, der i årevis 
har sat telte og pavilloner op til byens fester og markeder. Et meget 
populært valg! 
Dernæst havde Lokalrådet deltaget i planlægning og udførelse af Skt. Hans-
arrangementet nede ved Naturrummet. Arrangementet blev stærkt 



handicappet af, at tænding af bål var forbudt i år på grund af tørken, men 
alligevel var det en vellykket fejring. I år var alle sejl sat til og Skt. Hans-
arrangementet var vokset med madboder og musik i et samarbejde mellem 
Erhvervsforeningen, Musik i Lejet, Grundejerforeningen og Lokalrådet. En 
scene var rejst og årets Skt. Hans-taler var Karl Erik Frederiksen, den 
lokale formand for Nordkystfortællerne.Bagefter optrådte vores dygtige, 
lokale sangerinde, Karoline Munksnæs, med sine smukke sange, og hun 
hjalp desuden alle os andre med at finde kammertonen i Midsommervisen. 
Bålet måtte vi tænke os til, men musikken fortsatte til ud på natten med 
orkestret Gypsy Vendetta. Det var en yderst vellykket aften. 
Næste punkt var loppemarkedet, som kørte over 13 lørdage, stille og roligt 
og morsomt, - og fyldt med sælgende og købende. En succes i strålende 
solskin. 
Årets sidste punkt var ”Jul i Tisvildeleje” på Birkepladsen, hvor Lokalrådet 
havde fortsat samarbejdet med Erhvervsforeningen og Grundejerforeningen, 
og derfor var der pyntet mere festligt op denne jul, end vi tidligere har set, 
med masser af lys ned igennem byen. Lokalrådet selv stod som vanligt for 
selve juletræs-arrangementet. Træet kom igen i år fra en lokal have, og 
rådet havde endvidere til lejligheden sørget for en vaskeægte spillemand og 
en ligeså vaskeægte julemand, slik til børnene, film i biografen og gløgg og 
æbleskiver i Bistroen. Således blev første søndag i advent fejret hyggeligt og 
smukt med lys og med sang, selv om regn lagde en mindre dæmper på 
løjerne, ikke mindst på den hestevognskørsel ned gennem byen, som var et 
nyt tiltag. 
Foruden disse faste, årlige programpunkter, så har der været en del 
mødeaktivitet ud over Lokalrådets egne møder, som holdes fast hver måned 
(minus juli).  Det nævnte samarbejde mellem byens tre store foreninger, 
Erhvervsforeningen, Grundejerforeningen og Lokalrådet, har medført nogle 
møder om planlægning, men har også haft det formål at få de tre foreninger 
til at ”spille sammen” bedst muligt. Det tegner spændende. Én af de ting, 
som har været på bordet er et visionsarbejde, omhandlende de visioner, 
man kan have for byens og områdets nutid og fremtid. En masse punkter 
har været opstillet og de enkelte foreninger har givet deres besyv i forhold til 
punkterne. Nogle af disse vil blive berørt og brugt som spørgsmål til Anders 
Gerner Frost i mødets anden halvdel.  
Lokalrådet har arrangeret et borgermøde på skolen i samarbejde med 
Naturstyrelsen. Mødets formål var at høre om Naturstyrelsens planer for 
skoven, og desuden diskutere den øgede brug af skoven som rekreativt 
areal. Begge dele har der været megen kritik og diskussion af, derfor var det 
glædeligt, at mange af skovens brugere mødte frem, og mødet udviklede sig 
til at blive fantastisk positivt og endte med, at de forskellige grupper af 
brugere (ryttere, MTB’ere, gående, ornitologer, løbere m.fl.) talte 
konstruktivt sammen i stedet for at skændes. Et nyt møde blev aftalt til 
fortsættelse af denne positive samtale grupperne imellem. Mødet afholdes 
tidligt i marts måned. 
Lokalrådet har haft nogle møder med Grundejerforeningen, hvor der er 



blevet talt om udviklingen af byen på baggrund af den øgede tilstrømning og 
den øgede mængde af events, herunder bl.a. Musik i Lejet. 
Endelig har vi været til møder i Lokalforeningsrådet, som er et samlende 
organ for alle lokalråd og borgerforeninger i kommunens små samfund. 
Spændende at høre om, hvad de andre laver, og i særdeleshed er det vigtigt 
at stå sammen og derigennem have mere gennemslagskraft over for 
kommunens folkevalgte politikere. 
Hermed sluttede Claus Sabroe sin beretning, og den godkendtes  uden 
sværdslag af forsamlingen. Christian Friis bad om ordet for at rose rådet for 
dens virke, specielt i forbindelse med de tre borgermøder, som forhåbentlig 
ville kunne få byen til at ”tale bedre sammen, og bringe fred til byen”. 
Lokalrådet kunne være en god modvægt til de nye digitale portaler, hvor 
diskussionen var mere uforsonlig. 

PUNKT 3: FORELÆGGELSE AF REVIDERET REGNSKAB: 

Tisvilde Lokalråds årsregnskab blev fremvist på storskærm, og rådsmedlem 
Jens Rane Holck fremlagde enkelte punkter heri for forsamlingen. 
Regnskabet var behørigt revideret og godkendt uden anmærkninger af 
rådets revisor. Regnskabet udviste et overskud på 26.300 kroner og året 
havde ud fra en økonomisk synsvinkel været stabilt. Tisvilde Lokalråd har 
d.d. en saldo på ca. 200.000 kroner. 
Jens Rane Holck gennemgik punkterne, der vedrørte støttebidrag og gaver, 
andre udgifter samt indtægter. 
Regnskabet godkendtes af forsamlingen, og kan i sin helhed ses på 
Lokalrådets hjemmeside.  
Enkelte kommentarer var der dog, idet Inge Walmar takkede for støtten til 
pudekoncerten og spurgte, om ikke det var en ide at støtte et indkøb af et 
flytbart dansegulv, som bl.a. kunne bruges ved Naturrummet, når der var 
musik dernede. 
Forslaget medførte lidt diskussion, hvorunder behovet for en scene også 
blev nævnt, en kommunal scenevogn f.eks., som kunne lånes ved større 
arrangementer. Lokalrådet arbejder videre med dette.    

PUNKT 4: FORSLAG TIL PLANER FOR NÆSTE ÅR: 

Fungerende formand, Claus Sabroe, tog her ordet igen og fortalte om de to 
borgermøder, som er på trapperne: den 19. februar vedr. Musik i Lejet, med 
det formål at få byen til at tale sammen om festivalen i stedet for at 
skændes, og den 5. marts, hvor den tidligere omtalte fortsættelse af sidste 
års møde om skoven vil finde sted.  
Claus Sabroe udtrykte, at Lokalrådet altid var åben og modtagelig for 
forslag om at diskutere eller arrangere, hvis borgerne følte, der var behov. 
Herudover blev et nyt forslag nævnt, et forslag fremkommet på grund af, at 
Lokalrådet havde oplevet, at det var svært at få tid til alle sine praktiske 
forpligtelser, da rådet pt. næsten udelukkende består af folk, som har 
lønarbejde. Rådet ville foreslå oprettelsen af nogle specifikke arbejdsgrupper 
bestående af folk, som måske ikke havde mod på at stille op som fuldgyldige 



rådsmedlemmer, men som godt ville lave lidt arbejde for rådet og byen. Man 
kunne f.eks. tænke sig en arbejdsgruppe nedsat med henblik på at hjælpe 
med at få Skt. Hans-arrangementet til at køre. Der kunne også oprettes en 
sti-gruppe, en trafik-gruppe, en hjemmeside-gruppe, en loppemarkeds-
gruppe, hvortil man kunne melde sig, hvis det var noget, man brændte for. 
Claus Sabroe nævnte igen den vision, som rådet sammen med andre 
foreninger har arbejdet med, og som, man håbede, ville være med til at gøre 
en forskel. Rådsmedlem Cira Aalund ville fortælle lidt mere om indholdet af 
disse tanker i begyndelsen af mødets anden halvdel. 
Dette punkt sluttede Claus Sabroe med at påpege, at Lokalrådet naturligvis 
ud over det nævnte, også ville tage sig af de arrangementer, som de havde 
stået for i årevis.  
Derefter stilledes flere spørgsmål fra salen, og en diskussion udspandt sig 
vedr. Helenekildes udløb i Kattegat, hvor Kildeskåret skærer sig ud igennem 
klinten. Denne seværdige naturperle med klinter, de to gamle kildekar og 
sandstrand til begge sider var nu mere eller mindre trist at se på og svært 
tilgængelig på grund af stormes rasen, og spørgeren frygtede, at det hele 
ville nå at styrte i havet, mens politikerne bare snakkede og undlod at gøre 
noget, fordi det kostede. Der var en strid mellem to parter, de, der ville lade 
naturen råde, og de, der ville redde, hvad naturen nedbrød. 
Grundejerforeningen var i kontakt med kommunen, som måske ville yde 
noget i det nye år, så området kunne reddes. Diskussionen bølgede, og 
drejede sig mest om, hvem der havde ansvaret, og hvem der havde penge til 
at gøre noget, - men de fleste var enige om, at det ville være synd, hvis 
området forsvandt i havet, - og undrede sig over, at de offentlige 
myndigheder, der ville have øget turisme, og dermed indtjening, til egnen, 
bare så til, mens seværdighederne faldt i havet. 

PUNKT 5: VALG AF RÅDSMEDLEMMER I HENHOLD TIL VEDTÆGTER: 

Claus Sabroe måtte under dette punkt beklage, at kun én af de, som var på 
valg, ønskede at genopstille. Desuden havde rådet fået et ønske fra to 
medlemmer, der ellers ikke var på valg, om tilladelse til at udtræde. Således 
udtrådte Peter Wilhjelm og Thorbjørn Ponsaing af rådet.  
Robert Iversen, Eskil Borup og Jakob Snedled var på valg, men ønskede 
ikke at genopstille. Claus Sabroe var på valg og ønskede at genopstille. Det 
var en stor åreladning, så det var vigtigt, at der var nogle i salen, der ville 
overveje at stille op til arbejdet i Tisvilde Lokalråd. Flere tog her ordet og 
understregede vigtigheden af, at byen havde et lokalråd. Og andre tog ordet 
og meddelte, at de ikke af forskellige årsager ønskede at stille op, men gerne 
meldte sig til de tidligere nævnte arbejdsgrupper! 
4 af de tilstedeværende meldte sig villige til at vælges til Tisvilde Lokalråd, 
og valgt blev: 
Stig Hansen, Poul Borring, Charlotte Bregendorff og Cajus Møller. 

PUNKT 6: VALG AF 3 SUPPLEANTER: 



Her meldte Birte Forsell sig (og slog samtidig på tromme for sti-gruppen), 
Bodil Salicath samt Michala Østergaard-Nielsen. De blev alle valgt som 
suppleanter. 

PUNKT 7: VALG AF REVISOR OG REVISORSUPPLEANT: 

Revisor Steen Garde og suppleant Jørgen Larsen var villige til genvalg og 
genvalgtes. 

PUNKT 8: BEHANDLING AF INDKOMNE FORSLAG: 

Der var ikke indkommet forslag til dagsordenen. 

PUNKT 9: EVENTUELT: 

Der var ingen, der ønskede ordet under dette punkt, og derfor kunne 
dirigenten Søren Grene afslutte mødet og takke for god ro og orden 

 

 

 

                            ------------------------------------------        
                                  Claus Sabroe, konstitueret formand for Tisvilde Lokalråd 

 

 

                           ------------------------------------------- 
                                                       Søren Grene, mødedirigent 

        

 

                           ------------------------------------------- 
                                           Eskil Borup, referent 

 


