Møde i Tisvilde Lokalråd – 3. februar 2022 kl. 19:00. på teams
Deltagere: Birte Forsell, Claus Sabroe, Cajus Møller og Frederik Buchvald, Michala Ø Nielsen , Stig Sølvbjerg
Hansen; Charlotte Omø, Jens R Holck.
Referent: Frederik Buchvald
Afbud: Charlotte B; Poul B.

Punkt

Formål mm.

1. Gennemgang af
referat fra sidste
møde
2. Tisvilde film

Gennemgang af møde med
instruktør

Hvem

Beslutning

Alle

Referat er godkendt

Claus

Intet nyt.

Lokalrådet bidrager med
3000 kr. + moms, ligesom
der er god tilslutning fra
erhvervsdrivende i
Tisvildeleje.

Filmen skal optages i maj/juni 2021
Planlægges møde i februar 2021. Claus
indkalder nedenstående arbejdsgruppe:
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?

Event for havet
Claus
Vibeke Steen vil have møde om
Poul
sommeren 2021
Claus
Tisvilde hegn, Søren Grene

LR vil gerne støtte op om ”Event for
havet” ved at lægge det på vores
facebook side til info og deling. Claus
skriver til kontaktperson som kan
videresende materiale til Stig.
Møde med Vibeke Steen (25/2 og 2 el
3/3 er i spil). Afventer indkaldelse.
Tisvilde Hegn (Søren Grene):
Bekymring for planer for
naturnationalpark / skoven (hegn, store
græsarealer, større dyr mm). Tanker om
at lave indlæg på Borgermødet til april
hvor der indkaldes centrale folk,
politikere mv. LR vil forsøge at få sober
og bred debat
(Jens Bjerregård; Tim Falk, Søren
Grene ? andre ?) kunne være
muligheder.
Claus forsøger at få yderligere materiale
og giver tilbagemelding til Søren Grene
om at LR ønsker at være del i debatten.

Tisvilde Hegn er allerede nævnt som
mulig kandidat blandt en del andre
muliger: https://www.wwf.dk/nyhed/wwf-nyenaturnationalparker/

4. Borgermøde

Der skal findes en
foredragsholder til den 1804-21

Alle

Se ovenfor
Dagsorden (formalia) sendes til
TisvildeNyt og endelige program
publiceres på sociale medier.
Årsberetning gives på borgermødet.

5. Kommunikation Facebook:
https://www.facebook.com/
tisvildelokalraad

Jens

www.aktivgribskov.dk

Claus

Intet nyt

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 Alle
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)
Stig

7. Ansøgninger
8. Økonomi

Stig
Jf. nedennævnte mail er der
indgået en aftale med
Lokalrådet om at dele
Claus
regningen til Hauge Glas,
Sverige.
Vil I sørge for at regningen
bliver betalt til Hauge, og så
fakturere halvdelen til
Lokalrådet, v/Stig Hansen på
mailadressen: stigotius@outlo
ok.dk.

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.

TIFØ har modtaget ansøgning og valgt at
støtte med 4000 kr.
Gamle regning er blevet betalt og aftalt at
blive delt mellem LR og Erhvervsforening.
LR har godkendt regnskab for 2020 – men
vil i øvrigt blive fremlagt på Borgermødet
2021.
Lokalrådets økonomi fortsat afhængig er af
loppemarked. Forskellige muligheder
diskuteres ved næste LR møde i Marts.

Info om Borgermødet
Donationer bør generelt nævnes

9. TisvildeNyt
10. Statue på
Birkepladsen

Intet nyt. De sidste ”meddelelser” (bl.
Donationer skal lægges op på Facebook
(Claus / Jens).

Mail og Billeder til ”Bridge”
stien

Claus

Claus sender ud på mail.

NYT fra Arbejdsgrupper
Stier

Jens og Birte mødes og arbejder Birte, Jens
videre.

Udkast til kommunen endnu ikke sendt men
vil blive igangsat kommende tid.

https://www.tisvildehe
gnok.dk/wpcontent/uploads/2014/
07/Findvejitisvildeheg
nfolderendelig2.pdf

Trafik

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.
Aktuel gruppe: Jens,
Frederik, Charlotte O.,
Rikke Njust, Per M.,
Anna R.

Tænkes på mulige fonde der kunne støtte
eventuelle folder.

Intet væsentligt nyt. Jens indkalder til
møde i LR regi.

Planlægges møde i starten
af 2021.
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 Cajus
mails som han har rundsendt
Hvis alt går vel og afhængigt af
indsigelser kan første fase
gennemføres i 1 kvartal 2021

Det Grønne
Dialogforum

Der indsamles underskrifter for Alle
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/forslagmasteplan-for-gribskovkommune/
Der er opsat telemast på
Stejlepladsen. Der foreslås at
man kontakter Skov og
Naturstyrelsen mhp at renovere

Forventes at kommunen går i gang i løbet af
januar kvartal. Muligvis er der indsendt
indsigelser.

Intet nyt.
Claus skriver til kommunen mhp støj fra
mast.

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.

Julen

Stationsbygningen

Masten støjer meget i blæsevejr
2021. Afventes til senere på året ”Julegruppen”

Vi skal i samarbejde med EF og Claus
GF omkring dette.

Intet nyt. Poul ikke til stede

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

Lokalplaner og
Hegn

2021 - Ikke drøftet yderligere. ”Loppegruppen”
Indtil videre forventes at kunne
Tages op ved næste møde
afholde – afhænger også af evt
vaccine mv.
Frederik vil undersøge hvad der Frederik
Intet nyt.
(Jens)
ligger af regler og ”aftaler”.
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
omhandler området lags
Hovedgaden/ ”Strædet” og ned
mod strandområdet.

Morgenbord – Kr.
Himmelfart
Sankt Hans

Aflyst – Corona

Charlotte

Aflyst – Corona

Poul

Kommende møder Datoer for møder i 2020/2021:
og eventuelt
• 3. Marts 2021hos Stig
• 7. April 2021 hos
Charlotte O
• 5. Maj 2021hos Cajus
• 2. Juni 2021hos Jens

Indlæg til næste agenda sendes til Claus
Indtil videre forventes at møderne kan
afholdes ved personligt fremmøde.

Emner til næste nummer af TisvildeNyt:
Der afholdes Borgermøde
søndag d. 18/4 2021

Referenter.
Frederik
Poul
Jens
Cajus
Charlotte O.
Stig
Birte
Claus

Deadline 10. feb
Se ovenfor under punkt 9

