
 

 

Møde i Tisvilde Lokalråd – 5. maj 2021 kl. 19:00 hos Charlotte Onø 

 

Deltagere: Birte Forsell, Claus Sabroe, Charlotte Onø, Frederik Buchvald, Stig Sølvbjerg Hansen; Poul Borring. 

Cajus Møller 

 

Referent: Cajus  

Savnet: Michala, Charlotte B., Jens R Holck, 

 

Punkt Formål mm. Hvem Beslutning 

 1. Gennemgang af 

referat fra sidste 

møde 

 
Alle Referat fra 7. april 2021 godkendt. 

Årshjulet 
April måneds aktiviteter 

gennemgås 
Alle Intet nyt 

 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 1. juni  

3. Har nogle 

deltaget i møder 

eller modtaget 

mails, der skal 

drøftes? 

 

 Vedhæftet indkaldelsen 

Grundejerforeningen vil gerne 
have møde omkring sommeren i 
Tisvilde, SCT. Hans osv, 

 

 

 

Claus 

Sankt Hans,  

Lokalrådet ser ikke mulighed for dette 

arrangement grundet COVID regler om 

forsamlinger. 

Poul tager kontakt til Erhvervsråd 

Claus tager kontakt til GF 

 

 4. Borgermøde Dagsorden (formalia) 

sendes til TisvildeNyt og 

endelige program publiceres 

på sociale medier. 

Punktet drøfter vi videre om 

i næste måned. Nye 

beslutninger slår vi op på 

Facebook. 

 

Alle Vi udsætter borgermødet til 30. januar 

2022 og der vælges ikke nye 

medlemmer før dette. Lokale ildsjæle 

kan dog ad hoc deltage som frivillig 

hjælp efter behov over sommeren i 

konkrete tilfælde.  

 5. Kommunikation 

 

Facebook:  

https://www.facebook.com/

tisvildelokalraad 

 

www.aktivgribskov.dk 

 

 

Hjemmesiden: 

www.tisvildeleje.dk 

 

 

Jens 

 

 

Claus 

 

Stig og 

Charlotte B. 

 

 

 

Claus, har opdateret aktivgribskov. 

 

 

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


 

 

 7. Ansøgninger 
  

 

Stig  

Intern ansøgning vedrørende folder/ bog om 

stier i Tisvilde 

 

 8. Økonomi 
 

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. 

Revisor har godkendt 

regnskabet. Og revisor vil gerne 

fortsætte. 

 

Stig 

 

Claus 

 

Ingen bemærkninger 

9. Tisvilde Nyt 
Donationer bør generelt nævnes 

 
Deadline for emner til Tisvilde Nyt –  

10. juni 2021. 

Claus indlæg, er ikke kommet i de sidste 2 

numre af Tisvildenyt. 

Birte og Frederik skriver om henholdsvis 

stier og hegn. 

 

10. Statue på 

Birkepladsen 

Mail og Billeder til ”Bridge” 

stien 
Claus 

Claus har været til møde på Rådhuset med 

Vibeke Steen + Borgmester Anders Gerner 

den 20.april 2021. De drøftede udkast til 

skulptur på Birkepladsen. Udkast er sendt til 

UBL(udvikling, by og Land). Håbet er at 

pilgrimsstien kan gå forbi. 

 

 NYT fra Arbejdsgrupper   

Stier Udkast til kommunen endnu ikke 

sendt men vil blive igangsat 

kommende tid. 

 

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. 

Birte, Jens 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der søges penge hos UBL til udarbejdelse af 

hæfte/bog om stierne.  

 

Drøftelse Layout, finansiering distribuering, 

for at få samlet oversigt over stier i Tisvilde. 

 

Birte laver et økonomisk oplæg. 

 

Trafik  Aktuel gruppe: Jens, 

Frederik, Charlotte O., 

Rikke Njust, Per M., 

Peter C. K., Anna R. 

 
Tryk af ny plakat, Frederik er i gang 

med layout og tryk 

Planlægger opsætning den 20.juni 2021. 



 

 

Snak omkring forskellige 

holdninger til 

”trafikkatalog”. Arbejde og 

samarbejde bør etableres 

mellem LR og Grf.  

 

Næste møde i trafikgruppen onsdag den 

19.maj 2021, kl. 20.00. 

Loppemarkeder 2021 - Indtil videre 

håbes der at kunne 

afholde – afhænger 

også af evt. vaccine 

mv. 

 

”Loppegruppen” 

Claus, Charlotte 

B., Stig, Birte, 

Poul, Eskil 

Politiet har d. 12. maj tilkendegivet, 

at det er muligt for Lokalrådet at 

afholde en reduceret form for 

loppemarkeder. 

Loppegruppen mødes i uge 20 for at 

drøfte mulighederne, og kommer 

med en udmelding sidst på ugen. 

 

Evt.    

Kommende møder 

og eventuelt 

Datoer for møder i 2021: 

• 2. juni 2021 hos Jens 

 

 

Referenter. 

Frederik 

Poul  

Jens 

Cajus 

Charlotte O. 

Stig 

Birte 

Claus 

 
 

 
Indlæg til næste agenda sendes til Claus 

 

 

 
 
 

 


