Møde i Tisvilde Lokalråd – 9. Juli 2020 hos Birte Forsell kl. 19:00 Kastanievej 5 3220 Tisvildeleje
Deltagere: Claus Sabroe, Charlotte Onø, Stig Sølvbjerg Hansen, Birte Forsell, Jens Rane Holck, Frederik Buchvald
Afbud: Cajus Møller; Michala Ø Nielsen; Poul Borring; Charlotte B.

Afbud: Charlotte Bergendorff,
Punkt

Formål

Alle

1.
Gennemgang
af sidste mødes
referat
2. Rent i
Lejet,

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

4.
Opfølgninger
Punkter og
opgaver fra
sidste møder
5. Hovedgaden i
uge 29

Hvem

Projekt Rent i Lejet er skudt i gang.
Klage fra Daniel(Claus)
Hvordan er det gået

Frederik,
Omø,
Michala

Møde i Lokalforeningsrådet. Referat
rundsendt til alle

Jens, Claus

Beslutning
Godkendes

Plakater opsat..tilrettes løbende over sommeren.
Uddeling af små A4 plakater/foldere lørdag d
11/7. Claus skriver respons til Daniel vedr
klage. Øvrige plakater bliver indtil videre
hængende.
Referat modtaget og ingen kommentarer. Snak
omkring evt. port til Kongernes Nordsjælland
ved Naturrum på stranden. Jens vil kontakte
relevante personer fra naturrum som kan rette
henvendelse og gå videre med sagen hvis de er
interesserede.
Møder i lokaldoreningsrådet fortsætter ca.
kvartalsvis.

Fordeling af opgaver/roller

Alle

30 Km i hovedgaden
Zachariassen holder loppemarked i
sin have med flere stadeholdere. FB

Sekretær post er fortsat ubesat men forventer
afklaring efter sommeren. Indtil videre
forventes Poul Borring at overtage.

Diskuteres. Ingen væsentlige kommentarer.
Evaluering omkring uge 29 aktiviteter efter
sommeren på kommende møder.

Buhls baghave er startet
6.
FaceBook:
Kommunikation https://www.facebook.com/tisvildelokalr
aad

www.aktivgribskov.dk

Indtil videre er det kun Claus der er kontkt.
Pressemeddelelse omkring ”Rent i Tisvilde” lægges
på Facebook og hjemmeside.
Fortsat vigtigt med vis aktivitet på sociale medier –
herunder blot korte status opdateringer omkring
aktuelle projekter eller arbejdsgrupper.

5. Loppemarked

Drøftelse af håndtering af enkelte indkomne
klager.

Indløber fortsat løbende forespørgsler. Claus S.
håndterer svar.

Av min guldtand venter til september med Stig

Intet nyt

7. Ansøgninger udbetaling eller ingen ansøgninger.

8. Økonomi

,

Stig

Halvårs-regnskab fremlagt
Underskud 2020 forventes grundet manglende
loppemarked omkring – 80.000 kr.

9.

10. Center for
landdistrikts
forskning

Bilag 1. de vil gerne sende spørgeskema ud til
Claus
alle lokalråd i Gribskov

I afsluttende fase med at udfylde skemaet

NYT fra Arbejdsgrupperne
Morgenbord –
Kr. Himmelfart
Sankt Hans

Charlotte Aflyst – Corona
Poul

Aflyst – Corona
Forsøges at overrække uge 29 i forbindelse med
”Radio i Lejet”. Claus deltager som formand. Aftales
at tage kontakt til relevante personer.

Årets
Tisvildeborger

Birte Forsell

Claus

Stier

Jens og Birte mødes og arbejder videre.

Birte, Jens
Arbejdes fortsat på at der på sigt udgives trykt kort
eller lignende med opmærkning af stier i
lokalområdet.
2 artikler foreligger allerede i Tisvilde Nyt.

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

Trafik

Hjemmeside

Kystsikring slugten

Vibeke vil undersøge, om vi kan
få kommunens stiplan tilsendt.
Grundejerforeningen vil gerne
lave foundraising til at lave
cikaner på
Hovedgaden/bygaden(claus)
Rikke Njust mener hun var meldt
ind i gruppearbejdet.

Charlotte B., Stig og Michala sørger
for opdatering af hjemmesiden
fremover.
Det samlede projekt ligger for øjeblikket til
myndighedsbehandling i henholdsvis
Kystdirektoratet og kommunen.

Jens

Ophængt ”Ro På” plakater.
Efter sommer vil trafikgruppen gå videre med
planer om hastighedsbegrænsning og chikaner
mv . – formentlig i dialog/samarbejde med
Grundejerforeningen (Stig Hoffmeyer).

Aktuelle gruppe omfatter: Jens; Frederik;
Charlotte O; Rikke Njust; Per M; Anna R.
Stig Poul Oplæring i hjemmeside genoptages i samarbejde med
Claus
GrafikHuset efter sommeren.
Cajus

Intet nyt

Arbejdes på at få kommunen til at lave langsigtet
”masteplan”. Primære tovholder er
Lokalrådsforeningen, men vi støtter op og vil udføre
opgaver som skulle tilkomme i relation hertil.
Birthe F foreslår at LF arbejder for flere helårsboliger
specielt til ex ældre på de få ubebyggede grunde i
lokalområdet – og modvirker yderligere udbygning af

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

Visionen

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

Claus

Julen

Vi har fået tilbudt et nyt træ(Claus)

Stationsbygninge Vi skal i samarbejde med EF og GF omkring Claus
n
dette.
Loppemarkeder
Eventuelt
- Hegn

Næste møde

sommerhusbebyggelse. Generel enighed om at have
afventende holdning og afvente info omkring evt
konkrete planer. Ingen konkrete aftaler.
William og Mariannne Winther Sørensen –
Skovridervænget 14 tilbudt flot træ. Claus vil
undersøge om tidligere tilbudte træ kan gemmes til
kommende år.
Afventer. Intet nyt

Aflyst i 2020.
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.
Dato for møder i resterende del af 2020:
•
•
•
•
•

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
=>

Frederik
(Jens)

Frederik vil undersøge hvad der ligger af regler og
”aftaler”.
Diskuteres forskellige strategier men enighed om
positiv tone i LF udmeldinger.

Indlæg til næste agenda sendes til Claus

