
 

 

Møde i Tisvilde Lokalråd – 5. august 2020 hos Frederik Buchvald kl. 19:00 Helenekildevej 5  

 

Deltagere: Claus Sabroe, Charlotte Onø, Stig Sølvbjerg Hansen, Birte Forsell, Jens Rane Holck, Frederik Buchvald, Poul 

Borring 

Afbud: Cajus Møller; Michala Ø Nielsen, Charlotte Bergendorff, 

 

Afbud:  

Punkt Formål Hvem Beslutning 

 1. Gennemgang af 

sidste mødes 

referat  

 Alle 
 Taget til efterretning. 

 2. Rent i Lejet, 

 

Projekt Rent i Lejet  

Hvordan er det gået 

Frederik, 

Omø, 

Michala 

Vi har drøftet succesen. Påtænker at gentage 

succesen – evt. sammen med festivalen.  

Overvej at undersøge Aktiv i Gribskov om 

hvornår cirkusplakaterne kommer op i 2021. 

Gruppen følger op på finanser til Stig. 

3. Har nogle 

deltaget i møder 

/ Har nogen 

modtaget mails, 

der skal drøftes? 

Mail fra Grundejerforeningen 

 

Mail fra en borger vedr. lokalplaner mm. 

 

 

Klage vedr. kanonhalløj og andre 

sommertiltag 

 

 

 

Afsløring af Årets Borger 

Claus 
Behandles under punkt 5 om trafik. 

Claus kontakter borgeren med henblik på et 

møde. 

Der kommer et møde om evaluering af 

sommeren. 

FYI. Der kommer en uvildig undersøgelse fra 

Cowi om erhvervslivet lokalt/i Gribskov. 

Årets borgere gennem tiden skal stå på 

hjemmesiden – Claus rundsender en liste. Super 

god kåring og prisoverrækkelse – tak til Claus 

og Birte. 

4. Opfølgninger 

Punkter og 

opgaver fra 

sidste møder 

Fordeling af opgaver/roller 
Alle 

Tages op i september 

 5. Hovedgaden i 

uge 29 

30 Km i hovedgaden 

Buhls baghave  

Parkering i Hovedgaden 

Mail fra Grundejerforeningen 

Trafikgrup

pen 
 Trafikgruppen vil samles tirsdag den 18. august 

kl. 19.30 for at diskutere strategi for at påvirke 

budgetforhandlinger. 

Ny plakater næste år. 

Vi forsøger at invitere en repræsentant fra 

Grundejerforeningen /Erhvervsforeningen (evt. 

Claus). 

 6. Kommunikation FaceBook:  

https://www.facebook.com/tisvildelo

kalraad 

 
www.aktivgribskov.dk   

 

Hjemmesiden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Orientering. 

7. 

Nobelprismodtagere 

i Tisvilde 

Poul Arnedal foreslår at vi får opsat statue 

af de to nobelprismodtager som har 

tilknytning til Tisvilde, udføres i bronze af 

Helle Crawford, som gerne vil være med. 

Fundraising. 

Claus Lokalrådet vil arbejde på at få en Bronzestatue på 

Birkepladsen på hjørnet ved hækken. 

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


 

 

 8. Ansøgninger 
. Stig Ingen nye ansøgninger 

 9. Økonomi 
 

Stig 
Intet nyt 

 

 NYT fra Arbejdsgrupperne   
Morgenbord – Kr. 

Himmelfart 
 

Charlotte Aflyst – Corona 

Sankt Hans  Poul Aflyst – Corona 

Årets Tisvildeborger Birte Forsell Claus Blev overrakt i uge 29 i forbindelse med ”Radio i 

Lejet”. Claus deltog som formand med sin bløde 

radiostemme. Inge Walmer solgte byens friheds- og 

bohemekvaliteter på bedste vis – sikke en takketale!  

Stier Jens og Birte mødes og arbejder videre.  

 

https://www.tisvildehegnok.dk

/wp-

content/uploads/2014/07/Findv

ejitisvildehegnfolderendelig2.p

df 

 

 

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.  

 

Jens finder link til kommunestikort/ 

lokalforeningsrådets kort og deler med Claus. 

Vibeke Steen kunne ikke finde noget. 

 

Trafik  Grundejerforeningen vil gerne 

lave foundraising til at lave 

cikaner på Hovedgaden/bygaden 

(Claus) 

 

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. 

Hjemmeside Charlotte B. og Stig sørger for 

opdatering af hjemmesiden 

fremover. 

Charlotte 

og Stig 

Oplæring i hjemmeside genoptages i samarbejde med 

GrafikHuset efter sommeren. 

Kystsikring - slugten Det samlede projekt ligger for øjeblikket 

til myndighedsbehandling i henholdsvis 

Kystdirektoratet og kommunen.  

Cajus vil ”ruske” i de andre interessenter 

og høre hvor de er henne?! Hvad sker der i 

høringen? 

Cajus Intet nyt 

 

 

 

Det Grønne 

Dialogforum 

Master, genopretnings projekt Heatherhill.  Jens 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. 

Visionen Lokalrådets Vision for Tisvilde blev 

udfærdiget af 4 medlemmer fra Rådet – 

den 30. oktober 2018. 

 

Claus Birthe F foreslår at LR arbejder for flere helårsboliger 

specielt til ex ældre på de få ubebyggede grunde i 

lokalområdet – og modvirker yderligere udbygning af 

sommerhusbebyggelse. Generel enighed om at have 

afventende holdning og afvente info omkring evt. 

konkrete planer. Ingen konkrete aftaler. 

Julen Vi har fået tilbudt et nyt 

træ(Claus) 

 William og Mariannne Winther Sørensen – 

Skovridervænget 14 tilbudt flot træ. Claus vil 

undersøge om tidligere tilbudte træ kan gemmes til 

kommende år. 

Stationsbygningen Vi skal i samarbejde med EF og GF 

omkring dette. 

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


 

 

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. 

Frederik 

(Jens) 
Frederik vil undersøge hvad der ligger af regler og 

”aftaler”.  

 

Diskuteres forskellige strategier men enighed om 

positiv tone i LR udmeldinger. 

 

Næste møde 
Dato for møder i resterende del af 2020: 

• 2. September hos Charlotte O. 

• 7. Oktober hos Michala, 

• 3. November hos Jens 

• 1. December hos Poul 

 

Deadlines for Tisvilde Nyt: 10. 

august 

  

Referenter. 

Poul  

Frederik 

Charlotte B. 

Jens 

Cajus 

Charlotte O. 

Stig 

Michala 

Birthe 

Claus 

 

=>  
 

 
Indlæg til næste agenda sendes til Claus 

 

 

 

 

 

 
 
 

 


