
Referat i Tisvilde Lokalråd – 3 marts hos Claus, Hovedgaden 40 kl. 19:00 

 
Deltagere: Claus Sabroe, Charlotte Onø, Poul Borring, Cajus Møller, Stig Sølvbjerg, Birte Forsell, Jens Rane Holck, 
Charlotte Bergendorff, Frederik Buchvald 
 
Afbud:  Michala Østergaard-Nielsen 

Punkt Formål Hvem Beslutning 

 1. 
Gennemgang 
af sidste mødes 
referat  

    

Ingen bemærkninger 

 2. 

Gennemgang 
af Årshjulet 

Årets borger 
 

Alle Årets borger er fundet 

3. Har nogle 
deltaget i 
møder / Har 
nogen 
modtaget 
mails, der 
skal drøftes? 

Fondsmøde, Landsby træf / dyst 
Afholdes i Græsted. 

Jens  Enighed om det det er spændende. 

 

4. 
Opfølgninger 
Punkter og 
opgaver fra 
sidste møder 

1. Opfølgning på ekstra ordinært 
borgermødet 

2. Fordeling af opgaver/roller 

Alle Lone Skytte har meldt sig ud på grund af 
personlige årsager. Hvis vi finder noget der vil 
tage hendes plads er det fint eller klare vi os uden. 

Poul overvejer sekretærposten. 

Roller tages op på næste møde. 

 5. Hovedgaden i 
uge 29 

Høring til kommunen Alle Generelt positive med nedenstående forbehold. 

Trafik bagom kan blive et problem. Ingen 
parkering på birkepladsen. Vi ønsker ikke en 
forlængelse af sidste års drukrute gennem 
hovedgaden. Lydniveu 60 db , auitets ledelse ved 
spærring.  

Claus skriver til Tina Mejlvang 

 6. 
Kommunikation 

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

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
www.aktivgribskov.dk   
Indtil videre er det kun Claus der er kontkt. 
 
Input fra alle til næste gang. 
 

    

 7. Ansøgninger  
 

 Lokalrådet var enige om at bevillige 10.000 kr. til Av 
min guldtand. 

Lokalrådet var enige om at bevillige 5.000 kr. til 
Kulturnat i Tisvildeleje 

 8. Økonomi , Stig Økonomien er god. 
 

https://www.facebook.com/tisvildelokalraad
https://www.facebook.com/tisvildelokalraad
http://www.aktivgribskov.dk/


9. Handl lokalt  
guiden 

Skal den laves om. 
Redaktionen har brug for dit input til den 
kommende guide!  

1. tilsendt os senest den 15-03-2020, 

Med venlig hilsen 
Tisvilde og omegns erhvervsforening 
 

 Tjek om vore facebookside er med. Ellers ok. 
 
Stig tjekker og giver Poul Besked. 

 NYT fra Arbejdsgrupperne   
Morgenbord – 
Kr. Himmelfart Charlotte B. har meldt 

afbud, er der nogen der vil 
overtage. 

Charlotte  Charlotte O. og Birte overtager 

Sankt Hans -  Poul . Frederik vil gerne være med, Cajus på sidelinien 
Juletræ - Er nu blevet afholdt Claus  Claus opbevarer revideret plan 

Stier Jens og Birte mødes og arbejder videre.  
 

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

 
Vibeke vil undersøge, om vi kan 
få kommunens stiplan tilsendt. 

Birte  
Jens 

 Der er dialog med Vibeke Steen fra Gribskov. 
 
Skriver indlæg til Tisvildenyt omk. Stier. 
 
 
 
 
 
 

Trafik  Cira har modtaget invitation fra GF 
(Elisabeth) / GK (Jan H Levring): 9. 
januar kl. 10.00 på rådhuset.  

Jens 
 1. Chikaner på bygaden foreslået af 

kommunen. 

2. Charlotte O. er med i gruppen fremover. 
Hjemmeside 1. Alle må gerne læse side 

igennem og komme med 
kommentarer 

Michala 
Stig  
Poul 
Claus 

 Charlotte B., Stig og Michala sørger for opdatering af 
hjemmesiden fremover. 

Claus vil gerne med til mødet med Grafikhuset for at 
lære systemet at kende, men ønsker ikke at deltage i det 
daglige arbejde. 

Der skal billeder på hjemmesiden af alle i Lokalrådet, 
send billederne til Stig hurtigst muligt. 

Kystsikring - 
slugten 

Det samlede projekt ligger for øjeblikket til 
myndighedsbehandling i henholdsvis 
Kystdirektoratet og kommunen.  
 
Cajus laver indlæg til Tisvildenyt. 

Cajus  Ikke nået 

 

Det Grønne 
Dialogforum 

Master, genopretnings projekt Heatherhill. 
Jens er ”vikar” 

Jens Ikke nået 

Visionen Lokalrådets Vision for Tisvilde blev 
udfærdiget af 4 medlemmer fra Rådet – den 
30. oktober 2018. 
 

Claus Intet nyt 

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 

??? Nåede vi ikke 

 

https://www.tisvildehegnok.dk/wp-content/uploads/2014/07/Findvejitisvildehegnfolderendelig2.pdf
https://www.tisvildehegnok.dk/wp-content/uploads/2014/07/Findvejitisvildehegnfolderendelig2.pdf
https://www.tisvildehegnok.dk/wp-content/uploads/2014/07/Findvejitisvildehegnfolderendelig2.pdf
https://www.tisvildehegnok.dk/wp-content/uploads/2014/07/Findvejitisvildehegnfolderendelig2.pdf


af toiletter i ’skuret’ 
 Fondsmidler? 

Rikke Njust vil gerne være med i denne 
gruppe. 

 Hun kontaktes når der er 
samling i gruppen. 

 
GF vil gerne være med! Foreslår vi danner en 
uformel gruppe på tværs af etablerede 
foreninger ….  

Stationsbygninge
n 

Vi skal i samarbejde med EF og GF omkring 
dette. 

Claus  Afventer. 

Loppemarkeder 1. Evaluering af 
Loppemarkeder 

- Kontakten til stadeholderne (Claus) 
- Kaffevognen – (Charlotte) 
- Pladsbestyrerne (Birte) 
- P-vagterne () 
- Ref. Fra møde 25 feb. 

Claus  
Stig 

 

 3 maj indskrivning alle deltager. 
  
Nyt fra gruppen kommer senere. 
Charlotte O. vil gerne hjælpe til. 

Eventuelt 1.   1. Jens skriver lidt om første møde med det nye råd 
til Tisvildenyt. 

Næste møde Datoer for første halvår 2020: 

Tirsdag 7. januar – hos Charlotte 
Torsdag 6. februar – hos Cajus 
Tirsdag 3. marts—hos Claus 
Torsdag 2. april- hos Birte 
Tirsdag 5. maj-hos Frederik 
Torsdag 4. juni-Charlotte B. 

 

Deadlines for TisvildeNyt: 10. 
marts 
=>  

 

  

 
 
      


