Møde i Tisvilde Lokalråd – 02. september 2020 hos Charlotte Onø kl. 19:00 Hovedgaden 32
Deltagere: Claus Sabroe, Charlotte Onø, Stig Sølvbjerg Hansen, Birte Forsell, Jens Rane Holck, Frederik Buchvald, Poul
Borring, Cajus Møller;
Afbud: Michala Ø Nielsen, Charlotte Bergendorff

Afbud:
Punkt

Formål

Alle

1. Gennemgang af
sidste mødes
referat
2 Borgmester
Anders Gerner
Frost

Hvem

Sommeren i Tisvilde og trafik
efter ønske fra Borgmesteren.
Nyt bilag vedr. Kanonhaløj fra
Anne og Peter Marboe
Se punkt 3. vedr. trafik
Se punkt 5 Hovedgaden 90,
hvad med at overholde
lokalplanen!

Beslutning
Godkendt

Gribskov kommunes borgmester Anders Gerner
Frost deltog i første del af mødet. Lokalrådet
benyttede besøget til at gennemgå sommeren i
Tisvildeleje, byggesager og kommunens
visioner for Tisvilde og omegn.
Sommeren i Tisvildeleje:
Vi indledte med en generel dialog om
sommerens forløb i Tisvilde. En sommer der
allerede startede ved påsken med rigtig mange i
sommerhuse, på Hovedgaden og stranden,
hvilket holdt ved til langt ind i august. Det blev
drøftet hvordan sommeren 2020 var
sammenlignet med tidligere hvor det primært er
med en top på ca. 60 timer omkring Musik i
lejet. Konklusionen må sammenskrives til
forår/sommer 2020 som en lang periode med
moderat til stort pres på området, i stedet for en
den vanlige mere korte periode med ekstremt
men mere kontrolleret pres.”
Derefter gik vi over til at drøfte konkret emner:
Trafikgruppen fortalte at de i samarbejde med
grundejerforeningen arbejder på reguleringer af
farten i Hovedgaden på strækningen fra skolen
og ned til lejet, så denne vej kunne blive et trygt
og hyggeligt sted for alle at færdes.
Erhvervsforening havde i år indstillet til
parkering i den centrale del af hovedgaden blev
kraftigt reduceret i uge 28.-30. Det var
kommunen interesserede i, men politiet afviste
dette.
Fremover, I forbindelse med Anders, fortalte
om de mange hensyn/interesserer, så der ikke
bare kan tages en der er at tage, hvorfor om
møder med politi mv. baggrunden for
bevillinger i hen over sommeren
”Tip Kommunen”.
Oplever man som borger farlige huller i vejene
eller hække/træer som er til gene for trafik eller
gående kan man tippe kommunen via deres
hjemmeside. Hvis ejer ikke følger henstiling
kan udbedringen foretages på ejers regning.
Huller i vej udbedres kun på veje som passes af
kommunen. Er der tale om privat vej er det

grundejerne selv som skal stå for
Stationsområdet. Der blev diskuteret om
området omkring stationen og muligheder for
anvendelsen af stationsbygningen på længere
sigt. Anders oplyste at han skal mødes med den
nye direktør for lokalbanen. Der lovede han at
spørge til, hvad de har af planer for området.
Lokalplan
Grundejerforeningen har indsendt klage over at
renoveringen af Hovedgaden 90, som mener at
den ikke falder indenfor lokalplanen for
området.
Det blev diskuteret hvordan man fremadrettet
kan få øget fokus på at der eksisterer en
lokalplan for størstedelen af Lejet og hvordan
man fremadrettet er opmærksom på at den
eksisterer, følges og overtrædelser håndhæves
hvis der ikke er givet dispensation.
3. Har nogle
deltaget i møder
/ Har nogen
modtaget mails,
der skal drøftes?

Lokalforeningsrådsmøde i Græsted d. 19

Claus

Trafik møde med grundejerforeningen.

Jens

Indlæg fra Seppelov vedr. Visit
nordsjælland,
Kære Claus

Til fælles lokalrådsmøde for hele Gribskov
kommune deltog kommunen og fortalte at der er
oprettet en portal ”Aktiv Gribskov” hvor
foreninger i kommunen, kan oprette sig selv og
formidle events/ arrangementer i lokalområdet.
Trafik: Se ovenfor. Planlægges
underskriftindsamling i Tisvilde for at vores
områder bliver tilgodeset i kommunens planer
for tiltag for mere sikker trafik.

Tisvildeleje er tyndt repræsenteret i
Visit Nordsjælland, for så vidt angår
shopping og restauranter.

Jvf indlæg fra Sebbelov: Erhvervsforeningen
kontaktes mhp at være primære kontakt til Visit
Nordsjælland.

Esthers Garage og Sankt Helenekilde
Badehotel. Det er alt 😔
Hilsen, Sebbelov +4520410211

Hvis et emne ønskes tages op i byrådet i
Gribskov kommune, kræver det 560
underskrifter
Der er 2 landligger foreninger i Gribskov
kommune, arbejder på at blive lagt sammen til
en, der er snart stiftende generalforening

4. Opfølgninger
Punkter og
opgaver fra
sidste møder
5. Hovedgaden 90

Fordeling af opgaver/roller

Bilag fra Grundejerforeningen

Claus

Jens

Lokalplanen skal overholdes???
Kan vi tage samme med punkt 2

6. Kommunikation FaceBook:
https://www.facebook.com/tisvildelo
kalraad
www.aktivgribskov.dk Under punkt 3

Claus

Hjemmesiden

Stig

Afventer

Jvf ovenfor var der interesse for at der sættes
fokus på at der eksisterer række lokalplaner og
man fremadrettet kunne diskutere i update eller
okalplan for lejet og op mod station

•

7. Rådsmedlemmer

8. Ansøgninger

Vi skal være obs på, at syv ud Claus
af ti medlemmer af Lokalrådet
(incl. suppleanter) er på valg
på borgermødet i januar, så det
vil jo være fint at finde folk til
f.eks. loppemarkedarbejdsgruppen allerede nu, så
vi ”binder” dem lidt fast til
Lokalrådet. (det er kun Jens,
Charlotta Onø og Frederik der
ikke er på valg)

.

Stig

9. Økonomi

10. Årsfest og
Borgermøde

Diskuteres ved næste møde.

Stig
Hvornår skal vi holde årsfest.
Data for Borgermøde i januar, bookning
af lokale

Claus

Borgermøde 31.01.21
Årsfest 16. eller 23.01.

NYT fra Arbejdsgrupperne
Morgenbord – Kr.
Himmelfart
Sankt Hans

Stier

Charlotte Aflyst – Corona
Poul

Jens og Birte mødes og arbejder videre.

Aflyst – Corona

Birte, Jens

https://www.tisvildehegnok.dk
/wpcontent/uploads/2014/07/Findv
ejitisvildehegnfolderendelig2.p
df

Trafik

Aktuelle gruppe omfatter: Jens; Frederik;
Charlotte O; Rikke Njust; Per M; Anna R.

Hjemmeside

Charlotte
Charlotte B. og Stig sørger for
og Stig
opdatering af hjemmesiden
fremover.
Kystsikring - slugten Sidste nyt fra Cajus jævnfør de mails som Cajus
Der har været deltagelse i række møder og der er
han har rundsendt
fundet midler til Helene Kilde kan renoveres.

Det Grønne
Dialogforum

Master, genopretnings projekt Heatherhill. Jens

Visionen

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

Claus

Næste del er at få renoveret området omkring
betonmuren øst for stien ned til stranden. Der ligger i
øjeblikket et projekt udarbejdet af en rådgivende
ingeniør, Hans Lassen som er ansvarlig for projektet
for fra Gribskov kommune. Der ligger 2 fremtidige
møder i september måned.
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 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

Stationsbygningen

Loppemarkeder

Eventuelt
- Hegn

Det er nok en god ide at vi
starter tidligt og tænker Corona
ind i afviklingen af
arrangementet. Hvem er med i
år?
Vi skal i samarbejde med EF og GF
omkring dette.

Claus

Der skal samles en arbejdsgruppe

2021 hvordan kommer det til at foregå,
Arbejdsgru
skal vi have en alternativ plan hvis corona
ppe.
forsætter. Så skal vi i gang nu.
Stig/Claus
Frederik
Hegn (som en del af sti-gruppen?).
Frederik vil undersøge hvad der ligger af regler og
(Jens)
”aftaler”. Planlægges mindre arbejdsgruppe og er
Elisabeth Harpøth, GF, har skrevet mail til
fortsat i proces. Intet væsentligt nyt.
Gribskov Kommune.
Jens har haft en god og konstruktiv
samtale med GF.

Næste møde

Jule
gruppen

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
=>

Diskuteres forskellige strategier men enighed om
positiv tone i LR udmeldinger.

Indlæg til næste agenda sendes til Claus

