Referat møde i Tisvilde Lokalråd – 7 januar hos Charlotte, Stenbrobakken 6 kl. 19:00
Deltagere: Claus Sabroe, Charlotte Bergendorff, Tom Hansen, Bodil Salicath, Poul Borring, Cajus Møller
Afbud: Stig Sølvbjerg, Cira Aalund, Birte Forsell, Jens Rane Holck, Michala Østergaard-Nielsen,
Punkt

Formål

Hvem

Beslutning

1.
Gennemgang
af sidste mødes
referat
Alle

2.

1.

Gennemgang
af Årshjulet

2.
3.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Planlægge afslutning med frivillige og
LR: 29.02.2020
Juletræ – se Arbejdsgruppe vedr
Juletræ
Årsmøde for lokalrådet: aftale dato og
booke salen: Søndag den 26. januar
annonce i Bio
OK for idrætshus
annoncering i ugeposten af
borgermødet i januar
Planlægge borgermødet
Kontakte en dirigent
Fordele roller
Projektor
Nøgle til idrætshuset og skydebanen
hvis vi har brug for ekstra stole
Indkøb aftales på næste møde
Tisvilde Nyt der skal være indlæg klar
fra lokalrådet d. 1. i måneden
Plakat udfærdiges
Hvad vil vi med Lokalrådet?
Loppemarked / indflydelse?

1.

Invitation er blevet sendt

2.

Se under Arbejdsgruppe / Juletræ

3.

Borgermødet

-

Bliver annonceret i TisvildeNyt januar nr

-

Idrætshuset OK

-

Claus sørger for dette

-

Ugeposten: skal gøres nu – Cira sender
den fra sidste år til Claus (ikke muligt)

-

Dirigent: vi spørger Søren G (Claus)

-

Gæstetaler: Allan & Morten vedr
Tisvilde Huset (Jens)

-

Alt Gæstetaler: Stanna (Jens)

-

Forelægge økonomi (Jens)

-

Fremlægge vedtægtsændringer (Jens)

-

Formandens beretning (Claus)

-

Referent: Bodil

-

Projektor (Claus)

-

Nøgler (Bodil)

-

Plakat (Claus – Jens kopierer)

-

Claus mødes med Søren inden mødet og
gennemgår dagens punkter

-

Indkøb aftales på næste møde
Claus sender PP til borgermøde rundt

Byrådets dialogmøde i Tisvildeleje 4.
februar 2020

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

Kommende møde, Claus Bodil Poul Cajus
deltager.

https://gribskov.nemtilmeld.dk/649/?f
bclid=IwAR2J0wc9bHwfkkbJwx2c3
dogfhC76z13w2OgM0OtqhAjp6tEP
Y9Iu49ahhk
1.

Claus har modtaget mail fra AD
Media som gerne vil lave en
reklamefilm til os – læse mere på
www.landsbyfilm.dk

1.

Claus kontakter AD Media for at lave en
aftale en gang til februar / marts
Jeg har sagt ok og vi bliver kontaktet i
foråret omkring start af film.

5. Kommende
møder

1.

Samme dag som kommunen har indkaldt
Tisvilde Se punkt 4

Lokalforeningsrådet:
Fjerde februar 2020 – Valby
Forsamlingshus kl. 19.30

Vi deltager ikke.

Forslag til tema: Fundraising –
landsbypuljer – LAG midler

6.
1.
Kommunikation

FaceBook:
https://www.facebook.com/tisvildel
okalraad

2.

Kontakt med Kommunen: Vibeke
Steen, Konstitueret Centerchef Kultur og Erhverv, Gribskov
Kommune, deltog på sidste møde –
har godkendt referat – men endnu
ikke kommenteret på de filer eller
spørgsmål, hun har modtaget fra os
– bl.a. spørgsmål om ikke
Lokalrådet bør være med her:

3.

Grundejer-kontaktudvalget

www.aktivgribskov.dk
Tages op ved næste møde

https://www.gribskov.dk/politik/b
yraad-udvalg-ograad/dialogfora/grundejerkontaktudvalg/
Formålet med Grundejerkontaktudvalget
er:
•

•

•

•

4.

Naturindsats 2016-2023
•

•

5.

at være en bred platform for
samspillet mellem
paraplyorganisationer for
grundejerforeninger i Gribskov
Kommune og kommunen
at medvirke til at kvalificere
beslutningsgrundlaget for politikere
og byrådet
at sikre en kontinuerlig dialog med
og inddragelse af synspunkter fra
repræsentanter for
grundejerforeninger i Gribskov
Kommune
at udgøre en fleksibel ramme for
arbejdet med konkrete temaer og
projekter af interesse og relevans for
grundejere i Gribskov Kommune

Tisvilde Lokalråd modtog den 12.
november en mail med opfordring til
at indsende vores forslag til
aktiviteter, der bør indgå i Gribskov
Kommunes Naturindsats. Der var sat
en frist: 15. november.
Vi har indsendt 1 forslag vedr.
Horsekæret. Ligger på vores
hjemmeside.

tilbud om større synlighed i ny portal.
Se bilag

Claus

Vi er tilmeldt, Claus står som kontakt ind til videre.

6.

Kongernes nordsjælland
Vi fremsender hermed høringsskrivelse med
link til forslag til Nationalparkplan 2020-26
for Nationalpark Kongernes Nordsjælland
og den tilhørende miljørapport, som nu er
sendt i offentlig høring frem til 26. februar
2020.

Jeg har skrevet og tilmeldt os
Se bilag

Se også separat mail videresendt fra lokalforeningerådet
Alle læser det i gennem og kommer med indput.

Planstrategi, Gribskov Kommunes 'Planstrategi
2019' er sendt i høring indtil 12. februar
2019. https://www.gribskov.dk/media/5126
/planstrategi-2019_hoering.pdf

1.

7. Ansøgninger

8. Økonomi

Gennemgang af 2019 regnskabet.

Stig

NB: alle bilag/fakturaer for vores julearrangement og køb af vin mm., skal være
sendt til Stig senest mandag d. 2. december,

Samtlige bilag er modtaget – med godkendelse af
ovennævnte ansøgning, ender vi med et overskud på
4.084 kr.
Kassebeholdning: 206.000 kr.
Regnskabet er lukket, og underskrevet, klar til
borgermøde.

NYT fra Arbejdsgrupperne
Charlotte

Morgenbord –
Kr. Himmelfart
Sankt Hans

-

Juletræ

-

Stier

Poul
Er nu blevet afholdt

Jens og Birte mødes og arbejder videre.

.

Cira

Claus opbevarer revideret plan

Birte

Fire stier identificerede:
- Børge Formands sti
- Annelise Sjøbergs sti
- Henning Hartmand Petersens sti
- Skolebørnenes Smutvej
Birte skriver historierne bag disse folke munde navne,
Jens & Thomas renskriver - Dernæst møde med Vibeke

https://www.tisvildehegnok.dk/wp
content/uploads/2014/07/Findvejit
isvildehegnfolderendelig2.pdf
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.

Trafik

Hjemmeside

Vibeke vil undersøge, om vi kan
få kommunens stiplan tilsendt.
Cira har modtaget invitation fra GF
(Elisabeth) / GK (Jan H Levring): 9.
januar kl. 10.00 på rådhuset.
1. Hjemmeside fra Grafikhuset
2. Overflytning til unoeuro

Jens

1.

Cira deltager.

Michala Vi håber siden er på plads til Borgermødet.

Kystsikring slugten

Det samlede projekt ligger for øjeblikket til
myndighedsbehandling i henholdsvis
Kystdirektoratet og kommunen.

Cajus

Venter på invitation fra Stig Hoffmeyer (GF) til møde i
Helene Kildens Venner Cajus var med til møde den 2
januar. Kystlauget (Bo) var ikke inviteret, Det blev ikke
berørt hvad vi har af ønsker projektet, vi ønsker
indflydelse!

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.

Claus

Intet nyt

???

Tages op i det nye råd.

Birkepladsen









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 ….
Stationsbygninge Vi skal i samarbejde med EF og GF omkring Claus
n
dette.
Loppemarkeder

1.
-

Eventuelt
Næste møde

1.

Evaluering af
Loppemarkeder
Kontakten til stadeholderne (Claus)
Kaffevognen – bemandet, malet
(Birte)
Pladsbestyrerne (Birte)
P-vagterne (Claus, Bodil)
Poul/
Forbedring af referatet
Alle

Datoer for første halvår 2020:
Tirsdag 7. januar – hos Charlotte
Torsdag 6. februar – hos Claus
Tirsdag 3. marts
Torsdag 2. april
Tirsdag 5. maj
Torsdag 4. juni

Deadlines for TisvildeNyt: 10.
feb
=>

Afventer.
Gruppen mødes i jan/feb for at lave oplæg til
hvordan det skal køre i 2020
Dato 25 febuar
Begivenhed på facebook

1.

Tages op i det nye råd.

