
 

 

Møde i Tisvilde Lokalråd – 3. november 2020 hos Jens kl. 19:00. 

 

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

 

Afbud: Cajus Møller, Frederik Buchvald, Michala Ø Nielsen og Charlotte Bergendorff 

 

Punkt Formål mm. Hvem Beslutning 

 1. Gennemgang af 

referat fra sidste 

møde 

 
Alle Referat fra d. 7. oktober 2020 blev godkendt 

 2. Tisvilde film Gennemgang af møde med 

instruktør 

Lokalrådet bidrager med 

3000 kr. + moms, ligesom 

der er god tilslutning fra 

erhvervsdrivende i 

Tisvildeleje. 

Claus Filmen skal optages i maj/juni 2021 

Claus, Poul og Charlotte O. arbejder 

videre med projektet, og inddrager evt. 

andre borgere i Tisvilde.  

Stig undersøger om vi kan få 

Lokalrådets logo i AI-format, til brug i 

filmen. 

3. Har nogle 

deltaget i møder 

eller modtaget 

mails, der skal 

drøftes? 

  
 

 4. Hjertestartere Det er Tisvilde Lokalråd 

der står for vedligeholdelse 

af hjertestarterne placeret 

ved Esters Garage og 

Iskiosken.  

Claus Frederik oplyser, at Eskil forsætter med 

at styre de hjertestartere Lokalrådet har 

ansvaret for. 

 5. Kommunikation 

 

Facebook:  

https://www.facebook.com/

tisvildelokalraad 

 

www.aktivgribskov.dk 

 

 

Hjemmesiden: 

www.tisvildeleje.dk 

 

  

Jens 

 

 

Claus 

 

Stig og 

Charlotte B. 

 

Jens orienterede om Lokalrådets Facebook-

side 

  

 

Aktivgribskov.dk drøftes på Lokalrådets 

næste møde 

 

 

Stig orienterede om arbejdet med Lokalrådets 

hjemmeside. 

Tekster mm. der skal på hjemmesiden sendes 

til Stig 

 

6. Rådsmedlemmer Vi skal være obs på, at syv ud af 

ti medlemmer af Lokalrådet incl. 

suppleanter er på valg på 

borgermødet i januar. (det er kun 

Jens, Charlotta Onø og Frederik 

der ikke er på valg) 

 

Claus Vi får brug for nye Lokalrådsmedlemmer 

næste år, så vi skal hver især prøve at 

opfordre mulige emner i den kommende tid.   

 7. Ansøgninger 
 Ansøgning fra Tennisklubben 

 

Stig Lokalrådet besluttede at støtte Tisvilde 

Tennis med 10.000 kr., til opførelse af to 

lysmaster. 

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


 

 

 8. Økonomi 
 

Stig 
Husk at aflevere alle bilag til Stig inden 

årsskiftet. 

9. Indkomne mails 
 

Claus 
En enkelt borger har sendt flere mails, som 

kort blev drøftet.  

 

 NYT fra Arbejdsgrupper   

Stier Jens og Birte mødes og arbejder 

videre.  

https://www.tisvildehe

gnok.dk/wp-

content/uploads/2014/

07/Findvejitisvildeheg

nfolderendelig2.pdf 

 

Birte, Jens Birte leverer input til hjemmesiden 

Trafik  Aktuel gruppe: Jens, 

Frederik, Charlotte O., 

Rikke Njust, Per M., 

Anna R. 

 
Trafikgruppen arbejder videre med 

diverse forslag. 

Jens leverer input til hjemmesiden 

Vi forventer at fortsætte indsamlingen af 

underskrifter, vedrørende forslag til 

ændringer af trafikken på Hovedgaden 

og Tisvilde Bygade, på flere platforme. 

 

Kystsikring – 

slugten 

Sidste nyt fra Cajus jævnfør de 

mails som han har rundsendt 

Cajus Punktet blev ikke drøftet 

Det Grønne 

Dialogforum 

Master, genopretnings projekt 

Heatherhill. 

 

Masteplan underskriftindsamling  

 

 

Jens 

 

 

Claus 

 

Der er påbegyndt opsætning af en telemast på 

Stejlepladsen. 

Lokalrådet har ikke været orienteret om dette 

på forhånd.  

Lokalrådet (Poul) kontakter Gribskov 

Kommune for at spørge til den manglende 

information. 

Der indsamles underskrifter for et 

borgerforslag gående på, at Gribskov 

Kommune udfærdiger en plan for opsætning 

af telemaster for hele kommunen. 

Linket til underskriftsindsamlingen lægges på 

Lokalrådets facebookside, og præsenteres 

ligeledes på borgermødet i januar. 

https://www.gribskov.dk/politik/borgerdrevne

-forslag/forslag-masteplan-for-gribskov-

kommune/ 

 

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
https://www.gribskov.dk/politik/borgerdrevne-forslag/forslag-masteplan-for-gribskov-kommune/
https://www.gribskov.dk/politik/borgerdrevne-forslag/forslag-masteplan-for-gribskov-kommune/
https://www.gribskov.dk/politik/borgerdrevne-forslag/forslag-masteplan-for-gribskov-kommune/


 

 

Julen 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.  

”Julegruppen”  

 

Pga. Corona-situationen aflyses årets jule-

arrangement. 

Stig laver tekst til hjemmeside og Facebook. 

Eskil mfl. sørger for opsætning og tænding af 

juletræet på Birkepladsen. 

Eskil og Claus udleverer vingaver til dem 

som hjælper med kørsel og opsætning af 

juletræet. 

 

Stationsbygningen Vi skal i samarbejde med EF og 

GF omkring dette. 

Claus Claus tager initiativ til at etablere en 

arbejdsgruppe i 1. kvartal 2021. 

Poul undersøger hvem der kan kontaktes hos 

Lokalbanen. 

 

Loppemarkeder 2021 - hvordan kan vi 

gennemføre hvis Corona ikke 

slipper sit tag i Danmark inden 

for de nærmeste måneder ? – vi 

skal hurtigt i gang med 

planlægning/løsninger. 

 

”Loppegruppen”  

 

Lokalplaner og 

Hegn 

 

Frederik vil undersøge hvad der 

ligger af regler og ”aftaler”. 

Frederik 

(Jens) 
 

 

Morgenbord – Kr. 

Himmelfart 
Aflyst – Corona 

Charlotte  

Sankt Hans Aflyst – Corona 

 

Poul  

Kommende møder 

og eventuelt 

Datoer for møder i 2020/2021: 

• 1. December hos Claus 

• 6. Januar 2021 

• 3. Februar 2021 

• 3. Marts 2021 

• 7. April 2021 

• 5. Maj 2021 

• 2. Juni 2021 

Næste deadline til Tisvilde-

Nyt: 27. november 2020, 

  

Der afholdes Borgermøde 

søndag d. 31.januar 2021 

 

 

 
Indlæg til næste agenda sendes til Claus 

Vi forbereder os på, at de kommende møder 

måske skal foregå virtuelt, og alle skal 

derfor medbringe pc’er eller telefon til næste 

møde, så vi kan lave en fælles 

opsætning/indøvelse. (Claus er primus 

motor) 

 

 

Emner til næste nummer af TisvildeNyt: 

Borgermøde: Indkaldelse og rekruttering 

(Claus) 

Telemast (Claus/Jens) 

Stier (Birte) 



 

 

Referenter. 

Poul  

Frederik 

Jens 

Cajus 

Charlotte O. 

Stig 

Charlotte B. 

Michala 

Birte 

Claus 

 
 

 
 
 

 


