
 

 

Referat fra møde i Tisvilde Lokalråd – 1. december 2020 hos Claus kl. 19:00. 

 

Deltagere: Birte Forsell, Claus Sabroe, Cajus Møller og Frederik Buchvald, 

Referent: Frederik Buchvald 

Afbud: Michala Ø Nielsen og Charlotte Bergendorff, Stig Sølvbjerg Hansen; Charlotte Omø, Jens R Holck og Poul 

Borring. 

 

Punkt Formål mm. Hvem Beslutning 

 1. Gennemgang af 

referat fra sidste 

møde 

 
Alle Referat godkendes 

 2. Tisvilde film Gennemgang af møde med 

instruktør 

Lokalrådet bidrager med 

3000 kr. + moms, ligesom 

der er god tilslutning fra 

erhvervsdrivende i 

Tisvildeleje. 

Claus Intet nyt. 

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. Logo modtaget af Claus. 

3. Har nogle 

deltaget i møder 

eller modtaget 

mails, der skal 

drøftes? 

Møde mellem repræsentanter fra 

kommunen (Vibeke Steen og 

Christell Thielke) og Claus 

 
Sommerens forløb i Tisvildeleje 

gennemgås. Stor velvillighed om 

samarbejde med Lokalrådet og er 

lokalrådets direkte kontakt på 

kommunale plan.  

Aftale om tæt kommunikation i tidligt 

forår 2021 med Lokalråd i forhold til at 

være på forkant med arrangementer 

2021. 

Håb om større 

kommunikation/samarbejde mellem 

teknisk og kulturafdelingen i kommunen 

iht afholdelse/godkendelse af 

arrangementer. 

Overvejelser om udkast til generelt 

kodex for arrangementer i Tisvilde.  

 

 4. Borgermøde Hvordan skal det afholdes i 

disse Corona tider. 

 

Alle Grundet aktuelle corona problematik 

besluttes at udskyde mødet til 18/4-2012 

hvilket meddeles i Tisvildenyt, hvor der 

endvidere opfordres til at frivillige 

melder sig til bl.a afviklingen af 

loppemarkeder 2021. 

 5. Kommunikation 

 

Facebook:  

https://www.facebook.com/

tisvildelokalraad 

 

www.aktivgribskov.dk 

 

 

Jens 

 

 

Claus 

 

Intet nyt. Oplysning om aflysning af 

borgermøde lægges på Facebook 

  

 

  

Drøftes ikke 

 

 

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


 

 

Hjemmesiden: 

www.tisvildeleje.dk 

 

  

Stig og 

Charlotte B. 

 

Intet nyt 

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) 

 

Alle Indtil videre fortsætter Lokalråd uændret til 

borgermødet været gennemført. Stig og Jens 

har kontakt til person som kunne være 

interesseret i at indgå i det nye år. 

 7. Ansøgninger 
  

 

Stig Ingen nye ansøgninger 

 8. Økonomi 
 

Stig 
Husk at aflevere alle bilag til Stig inden 

årsskiftet. 

9. Indkomne mails 
 

 
Mail vedr. interesse omkring trafik er 

videresendt til Trafikgruppen. 

 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 og har 

indsendt ny artikel til kommende Tisvildenyt. 

Vil lave udkast til kommunen hvor hun 

påpeger at der mangler skiltning hvor det 

fremgår at der er gangpassage til skoven fra 

både Hegnsvej og Solvangsvej. 

Trafik  Aktuel gruppe: Jens, 

Frederik, Charlotte O., 

Rikke Njust, Per M., 

Anna R. 

 
Kommunen indtil videre lukket 

budgettet og der sker formentlig ikke 

noget afgørende nyt i Tisvilde. Enighed 

om fortsat at sætte fokus på området og 

sætte øget pres på i kommende valgår. 

Planlægges møde i starten af 2021. 

Trafikgruppen arbejder videre med 

diverse forslag. 

Jens leverer input til hjemmesiden 

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 Jvf mail fra Stig Hoffmeyer har 

Kystdirektoratet godkendt skræntprojektet og 

det er lige nu i offentlig høring. 

Hvis alt går vel og afhængigt af indsigelser 

kan første fase gennemføres i 1 kvartal 2021 

 

 

http://www.tisvildeleje.dk/
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


 

 

Det Grønne 

Dialogforum 

Master, genopretnings projekt 

Heatherhill. 

 

Masteplan underskriftindsamling  

 

 

Jens 

 

 

Claus 

 

Der er opsat telemast på Stejlepladsen. Der 

foreslås at man kontakter Skov og 

Naturstyrelsen mhp at renovere områdets 

beplantning omkring grunden for masten.  

Lokalrådet har ikke været orienteret om dette 

på forhånd, men har dialog med kommunen 

og forventer at blive informeret om planer af 

lignende karakter. Der er dog glæde i 

Lokalråd omkring at mobildækningen ved 

stranden forventelig må bedres betydeligt.  

Der indsamles underskrifter for et 

borgerforslag gående på, at Gribskov 

Kommune udfærdiger en plan for opsætning 

af telemaster for hele kommunen. 

Linket til underskriftsindsamlingen er lagt på 

Lokalrådets facebookside, og på vores 

hjemmeside 

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

-forslag/forslag-masteplan-for-gribskov-

kommune/ 

 

Julen Juletræer og kæder er sat op samt 

stort træ på Birkepladsen. 

 

”Julegruppen” Pga. Corona-situationen aflyses årets jule-

arrangement. 

Eskil har samme med lokale fået sat et flot 

træ op på Birkepladsen 

 

Stationsbygningen Vi skal i samarbejde med EF og 

GF omkring dette. 

Claus Ikke drøftet yderligere, men Vibeke Sten vil 

kunne være behjælpelig med 

fondsansøgninger og lignende. 

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”  

Ikke drøftet yderligere. Indtil videre 

forventes at kunne afholde – 

afhænger også af evt vaccine mv. 

Lokalplaner og 

Hegn 

 

Frederik vil undersøge hvad der 

ligger af regler og ”aftaler”. 

Frederik 

(Jens) 
Planlægges møde i starten af 2021 i 

samarbejde med GF. 

Evt udarbejde kodex for opsættelse af hegn i 

området, således at områdets særpræg 

bevares og specificere de regler der allerede 

er udmøntet i Lokalplanen – som primært 

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/


 

 

omhandler området lags Hovedgaden/ 

”Strædet” og ned mod strandområdet. 

 

Morgenbord – Kr. 

Himmelfart 
Aflyst – Corona 

Charlotte  

Sankt Hans Aflyst – Corona 

 

Poul  

Kommende møder 

og eventuelt 

Datoer for møder i 2020/2021: 

• 6. Januar 2021hos Birthe 

• 3. Februar 2021hos 

Frederik 

• 3. Marts 2021hos Jens 

• 7. April 2021 hos 

Charlotte O 

• 5. Maj 2021hos Cajus 

• 2. Juni 2021hos Stig 

 

  

Der afholdes Borgermøde 

søndag d. 18/4 2021 

 

 

Referenter. 

Frederik 

Poul  

Jens 

Cajus 

Charlotte O. 

Stig 

Birte 

Claus 

 
 

 
Indlæg til næste agenda sendes til Claus 

Indtil videre forventes at møderne kan 

afholdes ved personligt fremmøde. 

 

 

Emner til næste nummer af TisvildeNyt: 

Borgermøde: Udskydelse og rekruttering 

(Claus) 

Telemast / kommuneplan(Claus/Jens) 

Stier (Birte) 

 
 
 

 


