
 

 

Møde i Tisvilde Lokalråd – 8. september 2021 kl. 19:00  

Hos Frederik, Helenekildevej 

 

Deltagere: Claus Sabroe, Frederik Buchvald, Stig Sølvbjerg Hansen, Poul Borring og Cajus Møller. 

Referent: Frederik Buchvald 

Afbud/ fraværende: Charlotte Bergendorff, Jens R Holck; Charlotte Onø, Michala Østergaard, Birte Forsell. 

 

 

Punkt Formål mm. Hvem Beslutning 

 1. Gennemgang af 

referat fra sidste 

møde 

 
Alle Godkendt 

2. Årshjulet 
september og oktober måneds 

aktiviteter gennemgås 
Alle Borgermøde søndag d. 30. januar 2022 kl. 

10.00. 

Forslag til tema/foredrag: Natur-

nationalpark Tisvilde Hegn. 

Planlægning af julen nærmer sig. Vi 

kontakter tidligere ”julegruppe” om de vil 

medvirke. Vender tilbage til dette ved næste 

møde i oktober. 

Kontakter biografen mhp børnefilm kl 17 

efter juletræstænding på birkepladsen (FB) 

 3. Tisvilde film Der er kommet en ny 

udgave 

Claus, Poul og 

Charlotte O. 

Foretaget mindre ændringer. Sendes 

nyt link ud til hjemmeside etc. 

4. Har nogle 

deltaget i møder 

eller modtaget 

mails, der skal 

drøftes? 

 

  

Henvendelser fra 
1. Nicholas Nybro 
2. Bente Hyldahlfog 
3. Erik Mailing 

 

 

 

 

Alle 

Forespørgsel ved ”Tisvilde folkedragt” 

fra Nicholas Nybro. Der videresendes 

til Vejby Tibirke selskabet. (Claus) 

Claus Sabroe har haft samtale med 

Bente Hyldahlfog vedr vores skrivelse 

om ”Sommeren i Tisvilde 2021”. 

Mange sammenfald i synspunkter og 

Lokalrådet udtrykt enighed om at 

samarbejde på områder hvor der er 

overensstemmelse. 

 

Tisvilde Lokalråd giver tilbagemelding 

til Vejby Lokalråd at vores holdning er 

at Tisvilde Hegn ikke indhegnes. Der 

informeres om at der planlægges 

borgermøde i januar hvor dette emne 

tages op. 

Claus melder tilbage til Erik Malling 

om ovenstående. 

 

 

 

 



 

 

5. Arbejdsdag 
Dato til en arrbejdsdag” i vores 

lagerlokale aftales på næste 

møde. 

 

Claus Weekenden 30-31 oktober reserveres 

indtil videre. 

 6. Kommunikation 

 

Facebook:  

https://www.facebook.co

m/tisvildelokalraad 

 

www.aktivgribskov.dk 

 

 

Hjemmesiden: 

www.tisvildeleje.dk 

 

Tekster mm. der skal på 

hjemmesiden sendes til Stig. 

Borgermøde skal på 

hjemmesiden 

 

 

 

Jens og Claus 

 

 

Claus 

 

Stig 

 

 

Stig har kontakt til professionel ekspertise i 

promovering og flashing på sociale medier 

mm. Fremtidens strategi omkring hvordan 

vi bedst bruger de forskellige medier ønskes 

at tages op på næste møde hvor 

vedkommende kunne deltage og give sit 

input. 

 

 

Når Tisvilde Nyt er på gaden – sættes info 

om Borgermødet på hjemmeside og 

facebook (Stig) 

7. Ansøgninger 
  

 

Stig Ingen nye ansøgninger.  

8. Økonomi 
 

 

 

Stig 

 

 

Intet nyt. Loppemarked har i 2021 generet 

overskud på ca.100.000 kr hvilket vurderes 

som tilfredstillende trods corona 

restriktioner og øget antal udgifter til hegn 

mm. 

9. Tisvilde Nyt 
 

Alle 
Deadline for emner til Tisvilde Nyt –   

10 okt 2021 

Der planlægges følgende indlæg: 

Hvervekampagne til TL (FB) 

Borgermøde info 

Julearrangement søndag 28 nov. (Claus) 

 

 

10. Center for 

Erhverv, Fritid og 
Kultur, Gribskov 
kommune 

Der er nu åbnet for 

puljeansøgninger i 

Foreningsportalen. 

 

Claus 
Ikke relevant for TL 

11. Valgmøde Vi skal bruge en ordstyrer. 

Skal vi have entre som 

evt. giver en kop kaffe/the 

så folk forpligter sig og vi 

ved hvor mange der 

kommer.  

Skal på hjemmesiden under 

begivenhed på hjemmesiden 

 

Lokalrådet arrangerer 

vælgermøde i biografen 

mandag d 25/10 op til 

kommunevalget. 

Claus 
Foreløbig 6 partier har meldt at de kommer: 

Enhedslisten, Nyt Gribskov, 

Socialdemokratiet, SF, Radikale og Dansk 

Folkeparti,  

Claus sender reminder til resterende om at 

melde tilbage. 

 

FB undersøger hvorvidt vi kan oprette det 

som begivenhed via biografens billetsystem. 

Aftalt entre på 30 kr som inkluderer øl, vand 

eller kaffe til mødet.  
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3 Hovedpunkter som ønskes 

debatteret:  

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 til valget 

 

Cajus kontakter bekendt med henblik på 

moderator/ordstyrer til mødet og giver 

tilbagemelding. 

 NYT fra Arbejdsgrupper   

Stier Udkast til kommunen endnu 

ikke sendt men vil blive 

igangsat i kommende tid. 

 

Erhvervsfiskernes sti - 

Eskil vil måske skrive. 

 

Projektet fortsætter i 2 spor: 

Folder og hjemmeside som skal 

komplementere hinanden. 

Der undersøges hvor der kan 

søges økonomiske midler. 

Birte, Jens 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intet nyt 

 

 

 

 

Trafik  
Trafik i Tisvilde 

 

Aktuel 

gruppe: 

Jens, 

Frederik, 

Charlotte 

O., Rikke 

Njust, Per 

M., Peter 

C. K., 

Anna R. 

 

Der er endnu ikke opsat skilte for 

fartbegrænsning på 40 km/t omkring 

skoleområdet.  

Aktuelt ellers intet nyt. 

Loppemarkeder Evaluering Claus, Charlotte B., 

Stig, Birte, Poul, 

Udsættes til næste møde. 

Lokalplaner og 

lokale bestemmelser 

 

Gruppe der skal varetage 

forhold i relation til lokalplanen 

for Tisvildeleje 

Områder hvor der er enighed 

samarbejdes med 

Grundejerforeningen og 

andre.  

 

Frederik 

(Jens, Claus) 
FB undersøger hvorvidt man har registreret 

bevaringsværdige huse i SAVE register.  

Endvidere undersøges hvorvidt 

formålsbestemmelsen i lokalplan for 

Tisvildeleje i lighed med Aninisse 

Lokalplan skal strammes op jvf afgørelse i 

Planklagenævnet. 

 

 

Evt.   Intet 

    



 

 

Kommende møder 

og eventuelt 

Datoer for møder i 2021: 

Onsdag 4/8 Claus 

Onsdag 8/9 (Frederik) 

Onsdag 6/10 (Stig) 

Onsdag 3/11(Charlotte O) 

Onsdag 1/12 (Charlotte B,) 

 

Referenter. 

Frederik 

Poul  

Cajus 

Charlotte O. 

Stig 

Charlotte B. 

Michala 

Jens 

Birte 

Claus 

 
 

 
Indlæg til næste agenda sendes til Claus 

 

 
 
 

 


