Møde i Tisvilde Lokalråd – 7. april 2021 kl. 19:00 på teams
Deltagere: Birte Forsell, Claus Sabroe, Frederik Buchvald, Stig Sølvbjerg Hansen; Charlotte Onø, Jens R Holck, Poul
Borring.
Referent: Charlotte Onø
Savnet: Cajus, Michala, Charlotte B.,

Punkt

Formål mm.

1. Gennemgang af
referat fra sidste
møde
Årshjulet

2. Tisvilde film

April måneds aktiviteter
gennemgås
Gennemgang af møde med
instruktør

Hvem
Alle

Referat fra 3.marts 2021 godkendt.

Alle

Gennemgang af årshjul for april. Beslutninger
vil fremgå i dette referat under de respektive
punkter.

Claus

Filmen skal optages 1. juni
Claus indkalder snarest nedenstående
arbejdsgruppe:

Lokalrådet bidrager med
3000 kr. + moms, ligesom
der er god tilslutning fra
erhvervsdrivende i
Tisvildeleje.
3. Har nogle
deltaget i møder
eller modtaget
mails, der skal
drøftes?

Sebbelov PDF også lavet i
hardcopi

Claus, Poul og Charlotte O. arbejder
videre med projektet, og inddrager evt.
andre borgere i Tisvilde.

Claus

Vedhæftet indkaldelsen
Gurunejerforeningen vil gerne
have møde omkring sommeren i
tisvilde, SCT. Hans osv,

4. Borgermøde

Dagsorden (formalia)
sendes til TisvildeNyt og
endelige program publiceres
på sociale medier.
Borgermøde 13-05-2021
Kr. Himmelfartsdag eller
søndagen i juni umiddelbart
efter ”Tisvilde går i fisk”
kan være mulige
alternativer.
Jens R. Holck undersøger
hvornår ”Tisvilde går i fisk”

Beslutning

Sebbelov har lavet en personlig
visionsplan for Tisvildeleje, der er sendt
til Byrådet som høringssvar til
kommuneplanen. TL har modtaget
denne og finder flere gode idéer og
betragtninger, der går i tråd med TL.
Høring om kommuneplanen afholdes
torsdag den 8.april 2021, kl.18.30.
Claus og Poul har afholdt møde med
Vibeke Steen fra UBL (Udvikling By og
Land) vedr. sommeren i Tisvilde.
Vibeke Sten ønsker at TL fungerer som
kontakt til kommunen i forhold til de
forskellige foreninger i Tisvilde.

Alle

TL mangler fortsat udmelding fra
Regeringen vedr. forsamlingsforbud.
Når der meldes nyt ud, forventeligt
senere i april, afholder TL
ekstraordinært møde vedr. afholdelse af
borgermøde og øvrige aktiviteter forår/
sommer.

Punktet drøfter vi videre om
i næste måned. Nye
beslutninger slår vi op på
Facebook.

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

Jens

Intet nyt

www.aktivgribskov.dk

Claus

Hjemmesiden:
www.tisvildeleje.dk

Stig og
Charlotte B.

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)
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.
Stig
7. Ansøgninger

8. Økonomi

(Claus / Jens).

Stig
LR har godkendt regnskab for
2020 – men vil i øvrigt blive
fremlagt på Borgermødet 2021. Claus

Intet nyt
Tekster mm. der skal på hjemmesiden sendes
til Stig.
Kontaktmail til TL har været ude af drift på
hjemmesiden. Årsagen, at der har været to
kontaktmails; Tisvildeleje.dk +
Tisvildelokalråd.dk. Disse skal forenes og
Grafikhuset arbejder på sagen for hurtig
løsning.
Intet nyt

Ingen ansøgninger.

Intet nyt

Lokalrådets økonomi fortsat
afhængig er af loppemarked.
Forskellige muligheder
diskuteres ved næste LR møde i
Marts.
Revisor har godkendt
regnskabet. Og revisor vil gerne
fortsætte.
9. Tisvilde Nyt

Donationer bør generelt nævnes

Deadline for emner til Tisvilde Nyt –
10. april 2021.
Claus skriv donationer.
Birte skriv stier
Frederik skriv hegn

10. Statue på
Birkepladsen

Mail og Billeder til ”Bridge”
stien

Claus

Claus til møde på Rådhuset med Vibeke
Steen + Borgmester den 20.april 2021.

NYT fra Arbejdsgrupper
Stier

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

Der søges penge hos UBL til udarbejdelse af
folder om stierne. Birte laver et økonomisk
oplæg.

Tænkes på mulige fonde der
kunne støtte eventuelle folder.

Karen Møller Jeppesen ville
gerne lave en folder.
Kunne få LAG-midler.
Hvad kan Tisvilde Nyt fonden
gøre i den forbindelse.
Jens og Claus taler sammen om
det.
Erhvervsfiskernes sti?
Eskil vil måske skrive.
Trafik

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

Der er afholdt møde i trafikgruppen
tirsdag den 6.april 2021.

Snak omkring forskellige
holdninger til
”trafikkatalog”. Arbejde og
samarbejde bør etableres
mellem LR og Grf.

Der laves nye ”RO PÅ” plakater på
PVC-plast, som kan holde i flere år.
Enigt TL donerer penge til disse.
Planlægger opsætning den 20.juni 2021.

Der er mange ting at tage fat på og
gruppen har besluttet at starte med en
undersøgelse af muligheden for en
hastighedsnedsættelse til 40 km/t fra
stationen til Kildeblokken. Der tages
kontakt til div. Instanser.

Kystsikring –
slugten

Arbejdet er i fuld gang.

Julen

2021. Afventes til senere på året ”Julegruppen”

Stationsbygningen

Vi skal i samarbejde med EF og Claus/Poul
GF omkring dette.
Ikke drøftet yderligere, men
Vibeke Steen, Gribskov
Kommune, vil kunne være

Cajus

Næste møde i trafikgruppen onsdag den
19.maj 2021, kl. 20.00.
Intet nyt.

TL har haft et ønske om, at få adgang til
stationsbygningen for at skabe et rum for
byens borgere med forskellige
aktiviteter/kulturelle tilbud. Claus har haft
kontakt med Lokalbanen, som desværre ikke
ønsker et samarbejde, da man er godt tilfreds,

behjælpelig med det videre
forløb.

Loppemarkeder

Lokalplaner og
Hegn

med den nuværende brug af bygningen. Claus
arbejder videre og vil kontakte bestyrelsen i
Lokalbanen for at høre til et eventuelt
samarbejde omkring udarbejdelse af et
projekt for Lokalbanens arealer omkring
stationsbygningen. Kunne eventuelt være
overtagelse af jord, med mulighed for
opførsel af små boliger for unge og ældre,
som der er stor mangel på i byen. Skulle
nødigt ende med P-pladser.
2021 - Indtil videre
”Loppegruppen” TL satser på at der kan afholdes
forventes at kunne
loppemarkeder i år. Loppegruppen
Claus, Charlotte mødes snarest for at lave en plan,
afholde – afhænger
B., Stig, Birte, med eventuelle restriktioner.
også af evt vaccine mv.
Poul, Eskild
Booke ind på skolen.
- Afmærkning, ensretning m.v.
- Indskrivning 1.maj?
- Kaffevogn?
- Start 5.juni.
Frederik vil undersøge hvad der Frederik
Claus, Frederik og Jens sætter et møde i
(Jens)
ligger af regler og ”aftaler”.
Trafik –og Lokalplaner og Hegns grupper op
med Grundejerforeningen.
Planlægges møde i starten af
Lokalplan 2001
2021 i samarbejde med GF.
Evt. udarbejde kodeks for
Kommuneplan 2017
opsættelse af hegn i området,
Håndhævelse fra kommunens side? UBL
således at områdets særpræg
kontaktes vedr. dette.
bevares og specificere de regler
Frederik har udarbejdet et skriv/kodeks vedr.
der allerede er udmøntet i
hegnsopførelse, hvor der opfordres til
Lokalplanen – som primært
levende hegn. Offentliggøres i næste
omhandler området lags
nummer af ”Tisvilde Nyt”.
Hovedgaden/ ”Strædet” og ned
mod strandområdet.

Morgenbord – Kr.
Himmelfart

Aflyst – Corona

Charlotte

Afventer regeringens forsamlingsforbud. I
tilfælde af ophævelse/lempelse af forbuddet
er det nok tvivlsomt, om det kan nå at
arrangeres, da det allerede er den 13.maj.

Sankt Hans

Aflyst – Corona?

Poul, Birte

Afventer også her udmelding fra regeringen
om forsamlingsforbud.
Der er en køreplan for arrangementet. Det er
bl.a. TL der står for bål, heks og bålvagter.

Claus

Skov og natur bruges aften/nat. Der
løbes/cykles/traves rundt med ”fuld lanterne i
panden”.
TL tager kontakt til Skovstyrelsen, for at
undersøge om der findes
retningslinjer/restriktioner for færdsel i
skoven efter mørkets frembrud.
Der tænkes specielt på uro i forhold til
skovens dyr.

Evt.

Kommende møder Datoer for møder i 2021:
og eventuelt
• 7. April 2021 hos Cajus
• 5. Maj 2021hos

Indlæg til næste agenda sendes til Claus

•

Charlotte O
2. Juni 2021hos Jens

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

