Møde i Tisvilde Lokalråd – 07. oktober 2020 hos Charlotte kl. 19:00 Stenbrobakken 6
Deltagere: Charlotte Onø, Stig Sølvbjerg Hansen, Birte Forsell, Frederik Buchvald, Poul Borring, Michala Ø Nielsen,
Charlotte Bergendorff

Afbud: Jens Rane Holck, Cajus Møller; Claus Sabroe,
Punkt

Formål

Alle

1. Gennemgang af
sidste mødes
referat
2 Tisvilde film

Hvem

Vi deltager med 3000 kr. +
moms, God tilslutning fra
erhverv

Claus

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

Referat fra 2.september 2020 godkendt.

AD medie Danmark skal i gang med at lave en
visionær film der repræsenterer Tisvilde.
Lokalrådet holder møde med AD medie i
slutningen af oktober. En ”reklamefilm”, bl.a.
med fokus på kultur og erhverv, der
forhåbentlig kan få flere fastboende til byen.
Det er planen at filmen lægges på Lokalrådets
hjemmeside, div. portaler, eksempelvis
facebook, samt vises i biografen.
Der er kommet en mail fra handicappet kvinde i
Tisvilde, der vil være meget ked af, hvis dele af
Hovedgaden lukkes af i højsæsonen. Samtidig
gør hun opmærksom på, at der ikke findes
handicap parkering i byen. Trafikgruppen vil se
nærmere på denne mulighed.

4. Opfølgninger
Punkter og
opgaver fra
sidste møder

Fordeling af opgaver/roller

5. Hjertestartere

Vedligeholdelse?

6. Kommunikation FaceBook:
Er der ting vi skal https://www.facebook.com/tisvildelo
kalraad
tave stilling til

7. Rådsmedlemmer

Beslutning

Claus

Claus

Jens

www.aktivgribskov.dk Under punkt 3

Claus

Hjemmesiden

Stig

•

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)

Det er stadig uvist hvordan vi skal fordele
opgaverne

Det er Tisvilde Lokalråd der står for
vedligeholdelse af Hjertestarterne placeret ved
Esters Garage og Iskiosken. Fremadrettet bliver
det Frederik der er tovholder på opgaven.

Underskriftindsamlingen vedr., Sikker Trafik i
Tisvilde, havde lidt start problemer, men det lykkedes
at indsamle 324 underskrifter.
I næste nummer af Tisvildenyt, kan man læse mere
om, hvorledes det er gået.

Lokalrådet søger borgere der gerne vil deltage i
forskellige arbejdsgrupper. Grupperne vil blive slået
op på hjemmesiden og håbet er, at flere borgere får
lyst til at deltage i det lokale arbejde i vores dejlige
by.

8. Ansøgninger

.

Vi har modtaget denne ansøgning fra Stig
Ramløse Spejderne, som vi kan drøfte
på vores næste møde.

I henhold til vedtægterne, blev det besluttet ikke
at give tilskud til Ramløse spejderne. I stedet
blev vi enige om, at foreslå de kunne søge hos
”Musik i Lejet” og ”Det grønne Hus” i Helsinge.

Vi skal dog være obs på, at vi har
følgende stående i vores vedtægter
vedrørende tilskud:
Aktiviteter, der ansøges om støtte til,
skal have til formål at styrke
almennyttige formål i Tisvilde
Lokalråds område.
Se bilag
9. Økonomi

10. Lars Erik
Sebbelov

Stig
Se bilag

Claus

Intet nyt.
Sebbelov har kontaktet Lokalrådet pr. mail gange
flere med specifikke områder han finder
problematisk i lokalområdet. Lokalrådet forsøger
fortsat fremadrettet at få konstruktiv dialog med
Sebbelov, med henblik på hvorledes og hvordan
Lokalrådet kan bidrage.

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
Han har været til nogle møder, status for nuværende,
han har rundsendt
der er fundet midler til Helene Kilden kan renoveres.

Det Grønne
Dialogforum

Master, genopretnings projekt Heatherhill. Jens

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 ansvarlig for projektet på fra
Gribskov kommune, har lovet at indkalde til 2 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.

Visionen

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

Claus

Julen

Det er nok en god ide at vi
starter tidligt og tænker Corona
ind i afviklingen af
arrangementet. Hvem er med i
år?

Jule
gruppen

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.
Julekæder sættes op i byen den 19.11.20. Har man
lyst til at hjælpe, møder man op i Brød og Vin
kl.8.00.
Corona eller ej, så skal vi selvfølgelig have juletræ på
Birkepladsen. Det er stadig usikkert hvorvidt vi kan
afholde julefest, når lysene tændes. Hvad der kommer
til at ske, vil blive annonceret på hjemmesiden og
facebook.
Julegruppen består af Birthe og Charlotte B. Michala
og Charlotte O har meldt sig til praktisk arbejde.

Stationsbygningen

Vi skal i samarbejde med EF og GF
omkring dette.

Loppemarkeder

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”.
Elisabeth Harpøth, GF, har skrevet mail til
Gribskov Kommune.
Diskuteres forskellige strategier men enighed om
positiv tone i LR udmeldinger.
Jens har haft en god og konstruktiv
samtale med GF.
Dato for møder i resterende del af 2020:
Indlæg til næste agenda sendes til Claus

Eventuelt
- Hegn

Næste møde

•
•
•

7. Oktober hos Charlotte ,
3. November hos Jens
1. December hos Poul

Borgermøde 31.01.21

Deadlines for Tisvilde Nyt:
10. Oktober
Referenter.
Poul
Frederik
Charlotte B.
Jens
Cajus
Charlotte O.
Stig
Michala
Birthe
Claus

Claus

Der skal samles en arbejdsgruppe

=>

