
Møde i Tisvilde Lokalråd – 4. Juni 2020 hos Charlotte Bergendorff kl. 19:00 

 

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

Holck, Charlotte Bergendorff, Frederik Buchvald, Michala Østergaard-Nielsen 

 

Afbud: Stig Sølvbjerg Hansen 

Punkt Formål Hvem Beslutning 

 1. 

Gennemgang 

af sidste mødes 

referat  

 Alle 
 Ingen bemærkninger 

 

 2. Rent i 

Lejet, 

v/Mette 

Tolstrup 

Projekt Rent i Lejet., oplæg 

præsenteret af Mette. 

Alle 
Arbejdsgruppen i Lokalrådet, v/Charlotte O., 

Michala og Frederik, udarbejder oplæg til 

Lokalrådets indstilling til oplægget, herunder 

selve gennemførslen af projektet hen over 

sommeren.  

3. Har nogle 

deltaget i 

møder / Har 

nogen 

modtaget 

mails, der 

skal drøftes? 

Møde med Vibeke GK Flere fra 

lokalrådet 
Godt møde der tegner til et frugtbart samarbejde 

med kommunen. 

Poul følger op på de åbne punkter med Vibeke 

GK.  

Vibeke Steen (VS)er vendt tilbage, og vil meget 

gerne mødes med os i næste uge (uge 24). Jeg 

skriver til VS og foreslår datoer. Informerer alle 

når ny dato foreligger. 

 

 

4. 

Opfølgninger 

Punkter og 

opgaver fra 

sidste møder 

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 

 
 

Kulturnaut og Aktiv Gribskov. 

Opfølgningsmail sendt til Anders Gerner Frost. 

Ønsker tilbagemelding på beslutninger for 

trafikale tiltag hen over sommeren 2020.  Sendt 

den 05-06-2020. 

Drøftelse af Anders Buhl’s Have på 

Hovedgaden 51.  

 6. 

Kommunikation 

FaceBook:  

https://www.facebook.com/tisvildelokalr

aad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.aktivgribskov.dk   

Indtil videre er det kun Claus der er kontkt. 
 

Input fra alle til næste gang. 

 

5. Loppemarked  
Drøftelse af håndtering af enkelte indkomne 

klager.  

 

 Claus S. håndterer svar.  

 7. Ansøgninger 
Av min guldtand venter til september med 

udbetaling eller ingen ansøgninger. 
Stig  

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


 8. Økonomi 
, 

Stig 
Underskud kan blive 75000 kr. uden Sankt Hans og 

Loppemarked. 

Herefter en kassebeholdning på ca. DKK 175.000. 

9. Nedlægning af 

busruter 380R & 

390R 

Udsendt af Lokalforeningsforeningen 
 

Vi støtter op om bevarelse af bus linjerne. 

 

10. Center for 

landdistrikts 

forskning 

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 Aflyst – Corona 

Sankt Hans  Poul Aflyst – Corona 

Årets 

Tisvildeborger 

Birte Forsell Claus Kandidat fundet, og Birte har udarbejdet artikel til 

Tisvilde Nyt. 

Styr på præmien. 

Detaljer for endelig overrækkelse drøftes med Claus 

snarest. 

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.  

Birte har udarbejdet forslag, der blev godkendt. Birte 

sender til Tisvilde Nyt. 

 

 

 

 

 

 

Trafik  Kontakt til kommunen, deltager fra 

Tisvilde Per Fogtmann 12% 

overtræder færdselsloven, Jens 

indkalder gruppen til møde. 

 

Rikke Njust mener hun var meldt 

ind i gruppearbejdet. 

Jens 

 
 

Hjemmeside Charlotte B., Stig og Michala sørger 

for opdatering af hjemmesiden 

fremover. 

Michala 

Stig  Poul 

Claus 

Vil gerne mødes med grafikhuset med henblik at 
overtage driften. 

Har haft møde med leverandør. Det gik lidt 
hurtigt, og der er behov for yderligere 
overdragelse, og tildeling af tilladelse til adm.  

Kystsikring - 

slugten 

Det samlede projekt ligger for øjeblikket til 

myndighedsbehandling i henholdsvis 

Kystdirektoratet og kommunen.  

 

 

Cajus Høring – et længere dokument – er læst igennem af  

Cajus. Deadline for svar 18-06-2020. 

Cajus vil ”ruske” i de andre interessenter og høre 

hvor de er henne?! Hvad sker der i høringen? 

 

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 

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


Esrum-

Tisvildevejen 
Har sendt forslag til opsætning af 

formidling 2020, herunder 

formidlingstavler (A3) på standere a 

la Naturstyrelsen og Gribskov 

Kommune 

 

 Claus skriver til dem. 

 

Stationsbygninge

n 

Vi skal i samarbejde med EF og GF omkring 

dette. 

Claus  Afventer. 

Loppemarkeder  
 

 Aflyst i 2020. 

 

Eventuelt 

- Hegn 

Hegn (som en del af sti-gruppen?). 

Elisabeth Harpøth, GF, har skrevet mail til 

Gribskov Kommune. 

Jens har haft en god og konstruktiv samtale 

med GF. 

 
Jens skriver et oplæg, med udgangspunkt i lokalplan 

og forslag til håndtering af reglerne.  

Næste møde 
Dato for møder i resterende del af 2020: 

• 9. juli hos Birte, 

• 5. August hos Frederik 

• 2. September hos Charlotte O. 

• 7. Oktober hos Jens, 

• 3. November hos Michala, 

• 1. December hos Poul 

 

Deadlines for Tisvilde Nyt: 

5.juni 

  

Referenter. 

Poul 

Frederik 

Charlotte B. 

Jens 

Cajus 

Charlotte O. 

Stig 

Michala 

Birthe 

Claus 

 

=>  
 

 
Indlæg til næste agenda sendes til Claus 

 

 

 

 

 

 
 
      


