
 

 

Møde i Tisvilde Lokalråd – 2. juni 2021 kl. 19:00  

Hos Jens Tisvilde Bygade 38 

 

Deltagere: Birte Forsell, Claus Sabroe, Frederik Buchvald; Charlotte Onø, Jens R Holck, Cajus, 

 

Referent: Frederik Buchvald 

Afbud/ fraværende: Stig Sølvbjerg Hansen, Poul Borring, Michala, Charlotte B. 

 

Punkt Formål mm. Hvem Beslutning 

 1. Gennemgang af 

referat fra sidste 

møde 

 
Alle Referat fra 5. maj 2021er godkendt. 

Årshjulet 
 Juni måneds aktiviteter 

gennemgås 
Alle Gennemgang af årshjul. Beslutninger vil 

fremgå i dette referat under de respektive 

punkter. 

 2. Tisvilde film Film optaget 1 juni  

 

Claus, Poul og Charlotte O. 

Claus  Filmen er optaget. Afventer udkast efter 

klipning. 

Evt. forespørgsel om overskudsmateriale 

3. Har nogle 

deltaget i møder 

eller modtaget 

mails, der skal 

drøftes? 

 

 

 

 

Alle 

Intet nyt 
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 5. Kommunikation 

 

Facebook:  

https://www.facebook.com/

tisvildelokalraad 

 

www.aktivgribskov.dk 

 

 

 

 

 

Hjemmesiden: 

www.tisvildeleje.dk 

 

Jens 

 

 

Claus 

 

 

 

Stig og 

Charlotte B. 

 

 (Claus / Jens).  

  

Intet nyt 

 

Intet nyt, men fokus på at vi fremover for lagt 

aktiviteter i Tisvilde ind på denne 

hjemmeside samtidig med generel info om 

Lokalrådet. 

 

Tekster mm. der skal på hjemmesiden sendes 

til Stig. 

 

 6. Ansøgninger 
  

 

Stig Ansøgning fra Yoga Festival tilgodeses med 

5000 kr. 

 7. Økonomi 
 

 

 

Stig 

 

 

Loppestader er sat til salg og der har været 

stor interesse og i skrivende stund har 110 

stadeholdere meldt sig på over sommeren. 

8. Tisvilde Nyt 
 

 
Claus indsender input fra Lokalrådet som 

ikke kom med i tidligere numre. 

Deadline for emner til Tisvilde Nyt –  

 omkring 10 august 2021. 

 

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


 

 

 

10. Statue på 

Birkepladsen 

Mail og Billeder til ”Bridge” 

stien 
Claus 

Der er en gl. klausul på hjørnet af 

banevej/hovedgaden der hvor vi gerne vil 

have statuen stående. Der forsøges at få 

dispensation for denne klausul med velvilje 

fra Gribskov Kommune. 

 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. Jens 

arbejder  

Kunne få LAG-midler. 

 

Erhvervsfiskernes sti? 

Eskil vil måske skrive. 

 

Birte, Jens 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projektet fortsætter i 2 spor: 

Folder og hjemmeside som skal 

komplementere hinanden. 

Der undersøges hvor der kan søges 

økonomiske midler. 

 

Tisvilde Nyt har givet afslag på økonomisk 

støtte. 

 

 

 

 

 

Trafik  Aktuel gruppe: Jens, 

Frederik, Charlotte O., 

Rikke Njust, Per M., 

Peter C. K., Anna R. 

 

 

 

 

 
Brev med ønske om fartbegrænsning 

over sommeren sv.t Hovedgaden fra 

station til Kastanje alle er afsendt til 

Hillerød Politi og Pernille Søndergaard, 

Gribskov Kommune. 

Endnu ingen tilbagemelding.  

 

Loppemarkeder Loppemarker starter 

den 12 juni 

Indskrivning den 29 

maj  

Vi skal have kaffevogn 

den 12 juni-bemanding 

Hjælp til afholdelse af 

loppemarkeder. 

 

 

”Loppegruppen” 

Claus, Charlotte 

B., Stig, Birte, 

Poul, Eskil 

Planlægning og mandskab til første 

loppemarked 12/6 planlægges. 

Foreslået at ”vagtskema” sendes 

rundet til alle i lokalråd – evt 

”kendte gamle frivillige” mht til at 

skrive sig på over sommeren. 

Efterflg må laves status for behovet 

for at finde yderligere frivillige hvis 

nogle weekender kommer til at 

mangle. 

Lokalplaner og 

Hegn 

 

Frederik vil undersøge hvad der 

ligger af regler og ”aftaler”. 

Planlægges møde i starten af 

2021 i samarbejde med GF. 

Evt. udarbejde kodeks for 

opsættelse af hegn i området, 

således at områdets særpræg 

Frederik 

(Jens) 
Intet nyt.  

Claus, Frederik og Jens sætter et møde i 

Trafik –og Lokalplaner og Hegns grupper op 

med Grundejerforeningen. Dette afventes til 

efter sommerferien. 

Lokalplan 2001 

Kommuneplan 2017 



 

 

bevares og specificere de regler 

der allerede er udmøntet i 

Lokalplanen – som primært 

omhandler området lags 

Hovedgaden/ ”Strædet” og ned 

mod strandområdet. 

Håndhævelse fra kommunens side? UBL 

kontaktes vedr. dette. 

Frederik har udarbejdet et skriv/kodeks vedr. 

hegnsopførelse, hvor der opfordres til 

levende hegn. Offentliggøres i næste 

nummer af ”Tisvilde Nyt”. 

 

 

Evt.   Forsøg på at arrangere vælgermøde i 

biografen mandag d 25/10 op til 

kommunevalget. 

3 Hovedpunkter som ønskes debatteret bl.a 

flere: 

1. Trafik i Tisvilde – herunder 

fartbegrænsning på 

Hovedgaden/skolen 

2. Overholdelse af lokalplan 

3. Overholdelse og håndhævelse af 

bopælspligt i helårsboliger 

Claus kontakter de respektive partier som 

stiller op. 

Kommende møder 

og eventuelt 

Datoer for møder i 2021: 

• Onsdag d 7/7 - ? 

• Onsdag 4/8 

• Onsdag 1/9 (Frederik) 

• Onsdag 6/10 (Stig) 

• Onsdag 3/11 

• Onsdag 1/12 (Charlotte 

B,) 

 

 

Referenter. 

Frederik 

Poul  

Cajus 

Charlotte O. 

Charlotte B. 

Michala 

Jens 

Birte 

Stig 

Claus 

 
 

 
Indlæg til næste agenda sendes til Claus 

 

 
 
 

 


