
Møde i Tisvilde Lokalråd – 5 maj på Workplace kl. 19:00 

 

Deltagere: Claus Sabroe, Charlotte Onø, Poul Borring, Cajus Møller, Stig Sølvbjerg, Birte Forsell, Jens Rane Holck, 

Charlotte Bergendorff, Frederik Buchvald, Michala Østergaard-Nielsen 

 

Afbud:  Ingen afbud kun lidt besvær med at bruge Workplace første gang. 

Punkt Formål Hvem Beslutning 

 1. 

Gennemgang 

af sidste mødes 

referat  

 Alle 
 Ingen bemærkninger 

 

 2. 

Gennemgang 

af Årshjulet 

 Alle 
 

3. Har nogle 

deltaget i 

møder / Har 

nogen 

modtaget 

mails, der 

skal drøftes? 

Møde med Vibeke GK Flere fra 

lokalråde

t 

 Godt møde der tegner til et frugtbart samarbejde 

med kommunen. 

Poul følger op på de åbne punkter med Vibeke 

GK 

 

 

4. 

Opfølgninger 

Punkter og 

opgaver fra 

sidste møder 

1. Fordeling af opgaver/roller Alle 
Poul overvejer sekretærposten. Afgøres først til 

september men i den udstrækning at Poul har tid 

vil han godt tage andre opgaver ind. 

Roller tages op løbende. 

Referat kan gå på omgang, Claus laver liste. Se 

nedenfor. 

 

Claus har listen til Vinlageret. 

 5. Hovedgaden i 

uge 29 

 
 

Poul ringer ang. opfølgning. 

Kulturnaut og Aktivgribskov. 

 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. 

 

5. Loppemarked 

indskrivning 

Vi skal tale sammen evt. den 13 maj  kl 20 for 

at aftale hvad der skal ske 

  

 7. Ansøgninger 
 

 

 Av min guldtand venter til september med udbetalig 
eller ingen ansøgninger. 

 8. Økonomi 
, 

Stig 
Underskud kan blive 75000 kr. uden Sankt Hans og 

Loppemarked. 

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


9. Nedlægning af 

busruter 380R & 

390R 

Udsendt af Lokalforeningeforeningen 
 

Vi støtter op om bevarelse af buslinierne. 

10. Center for 

landdistriktsforsk

ning 

Bilag 1. de vil gerne sende spørgeskema ud til 

alle lokalråd i Gribskov 
Claus 

Har meddelt at de kan sende skema til mig. 

 NYT fra Arbejdsgrupperne   
Morgenbord – 

Kr. Himmelfart 
Charlotte B. har meldt 

afbud, er der nogen der vil 

overtage. 

Charlotte  Charlotte O. og Birte overtager 

Aflyst 

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. 

 

Indlæg i Tisvildenyt Maj 

 

 

 

 

 

 

Trafik   Jens 

 
1. Kontakt til kommunen, deltage fra 

Tisvilde Per Fogtmann 12% overtræder 

færselsloven, Jens indkalder gruppen til 

møde. 

Hjemmeside  Michala 

Stig  

Poul 

Claus 

 Charlotte B., Stig og Michala sørger for opdatering af 

hjemmesiden fremover. 

Vil gerne mødes med grafikhuset med henblik at 
overtage driften 

Kystsikring - 

slugten 

Det samlede projekt ligger for øjeblikket til 

myndighedsbehandling i henholdsvis 

Kystdirektoratet og kommunen.  

 

 

Cajus  Intet nyt fra gruppen 

 

Det Grønne 

Dialogforum 

Master, genopretnings projekt Heatherhill. 

Jens er ”vikar” 

Jens Intet nyt fra gruppen 

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 

af toiletter i ’skuret’ 

➢ Fondsmidler? 

??? 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


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 

 

  

  

Nyt fra gruppen kommer senere. 

Charlotte O. vil gerne hjælpe til. 

Eventuelt 
1.   

1. Vision omkring opsamling af skrald, t-shirt Hold 

Tisvilde rent. (vi passer på Tisvilde)  Mette 

Tholstrup. kontaktes 

Næste møde 
Datoer for første halvår 2020: 

Tirsdag 5. maj-på workplace 

Torsdag 4. juni-Charlotte B. 

 

Deadlines for TisvildeNyt: 5. 

juni 

 

Referenter. 

Poul 

Frederik 

Charlotte B. 

Jens 

Cajus 

Charlotte O. 

Stig 

Michala 

Birthe 

Claus 

 

=>  
 

 
Indlæg til næste agenda sendes til Claus 

 

 

 

Tisvildenyt : Trafikgruppen 

Rent Tisvilde 

 
 
      


