Møde i Tisvilde Lokalråd – 6. oktober 2021 kl. 19:00
Hos Stig, Tisvilde Bygade 52
Deltagere: Claus Sabroe, Frederik Buchvald, Stig Sølvbjerg Hansen, Poul Borring og Cajus Møller, Charlotte Onø og
Birthe Forsell.
Referent: Frederik Buchvald.
Afbud/ fraværende: Charlotte Bergendorff, Jens R Holck, Michala Østergaard.

Punkt

Formål mm.

1. Velkommen til
Eskil Elgaard
2. Årshjulet

Hvem
Alle

september og oktober måneds
Alle
aktiviteter gennemgås

Beslutning
Deltager med henblik på optimering af
vores digitale platforme.
Borgermøde søndag d. 30. januar 2022 kl.
10.00.
Forslag til tema/foredrag: Naturnationalpark Tisvilde Hegn.
Annonce indrykkes i Tisvilde Nyt. Tisvilde
Idrætshus bookes hos Allan: Claus
kontakter ham.
Annonce i Ugeposten senest mellem jul og
nytår. Eventuelt samhørende artikel om
aktuelle debat tema.
Juletræstænding 28/11. kl. 16.00
Eksil sørger for træ og slikposer.
Børnefilm: Bio Booket fra kl. 16-20.
Filmstart ca. kl. 16.30. Biografen udvælger
film.
Claus og Eskil er tovholdere.
Artikel til Tisvilde Nyt: Stig

3. Har nogle
deltaget i møder
eller modtaget
mails, der skal
drøftes?

Borgermøde med
kommunen
Møde med UBL
Møde med kultur & fritid om
sommeren

Alle

Der har i slut september /start oktober
været afholdt flere møder med henblik
på evaluering af sommeren i Tisvilde
samt med mulighed for input med
forslag til forbedringer.
Borgermøde på Sankt Helene Center
under ledelse af Morten Ulrik
Jørgensen (Løsgænger Gribskov
Kommune). Meget sen udmelding og
kun lille notits i Ugeposten bevirkede
relativ få deltagere.
Lokalrådet har på baggrund af
skrivelse til kommunen været i
personlig dialog med Udvalgsformand
Pernille Søndergaard og fremsat
konkrete tiltag og forslag til
kommende sommer.
Sidst har der været afholdt møde med

repræsentation af Tisvilde/Tisvildelejes
forskellige foreninger og
repræsentanter fra Erhvervsforeningen.
Det er lokalrådets opfattelse, at man på
baggrund af de mange input som
engagerede foreninger og borgere er
kommet med – har en forventning om
at kommunen samler dette sammen og
og fremadrettet i konstruktiv dialog og
samarbejde fortsat vil indkalde til
møder og holde foreninger a jour om
beslutninger foretaget i kommunen
omkring ”Sommer i Tisvilde”.

5. Arbejdsdag

Claus

6. Kommunikation Facebook:
https://www.facebook.co
m/tisvildelokalraad

Jens og Claus

www.aktivgribskov.dk

Claus

Hjemmesiden:
www.tisvildeleje.dk

Stig

Tekster mm. der skal på
hjemmesiden sendes til Stig.
Borgermøde skal på
hjemmesiden

Weekenden 30-31 oktober reserveret
til ”renovering” af rum på stationen
hvor diverse til loppemarkedet
opbevares.
Eskil Elgaard var inviteret med til dagens
møde på baggrund af sin ekspertise i
promovering på digitale platforme.
Det blev besluttet at han skulle kigge på
statistikken omkring vores hjemmeside og
komme med forslag til forbedring af besøg
og ranking i forhold til google søgninger.
Diskussion omkring branding i
almindelighed. Folk har rig og fri mulighed
for at dele nyheder fra TL facebook i andre
grupper.
Input til Tisvilde Nyt. Se ovenfor.
Info om borgermødet sættes på hjemmeside
og Tisvildenyt samt Ugeposten (Claus og
Stig)

7. Ansøgninger

Stig

Ingen nye ansøgninger.

8. Økonomi

Stig

Intet nyt,

9. Tisvilde Nyt

Alle

Deadline for emner til Tisvilde Nyt –
10 okt. 2021
Der planlægges følgende indlæg:
Hvervekampagne til TL (FB)
Konklusion af hastighedsbegrænsning (FB)
Borgermøde info (Claus)
Julearrangement søndag 28 nov. (Stig)

Evt. Bevaringsværdige huse / SAVE
registrering (FB)
10. Valgmøde

Lokalrådet arrangerer
Claus
vælgermøde i biografen
mandag d 25/10 op til
kommunevalget.
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
Hvert parti har endvidere 2 min
til at præsentere 1 mærkesag
for vores lokalområde

Alle partier meldt tilbage (11 partier).
Moderator: Morten Hansted
Kl. 19-21.
Dørene åbner kl. 18
Køb af adgangsbillet sælges via e-billet
systemet (FB) Pris 25 kr. som inkluderer øl,
vand eller kop kaffe.
Cafeen holder åbent. Tages kun dankort.
Følgende skal være på plads:
Mikrofoner, borde, køb af billetter (FB,
Claus; Stig)
Hvert parti medbringer partiplakat til
scenen.
Tekst til hjemmeside og facebook: Stig

NYT fra Arbejdsgrupper
Stier

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

Birte, Jens

Intet nyt

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

Der er nu opsat skilte med
fartbegrænsning på 40 km/t omkring
skoleområdet og frem til Skovporten.

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.
Trafik

Loppemarkeder

Trafik i Tisvilde

Ingen igangværende sager.

Evaluering

Udsættes til næste møde.

Områder hvor der er enighed
samarbejdes med

Der er ingen huse i Tisvildeleje
postnummer som er registreret som
bevaringsværdige huse i SAVE register.
Der er registreret 9 fredede huse. Det
skønnes at en yderligere indsats på dette
område er nødvendigt – herunder sikre at

Claus, Charlotte B.,
Stig, Birte, Poul,
Frederik
Gruppe der skal varetage
Lokalplaner og
(Jens, Claus)
lokale bestemmelser forhold i relation til lokalplanen
for Tisvildeleje

Evt.

Grundejerforeningen og
andre.

huse som i lokalplanen er karakteriseret
som bevaringsværdige også sikres
registreret i SAVE register (FB)

Kystsikring /
Helenekildeområdet

Der har været afholdt møder med
Grundejerforening, Kystlaug og kommunen,
mens Lokalrådet repræsenteret ved Cajus
Møller – trods stor interesse – ikke inviteres
til disse møder. Lokalrådet vil pointere
overfor kommunen at vi forventer at blive
inviteret til fremtidige møder.

Kommende møder Datoer for møder i 2021:
Onsdag 4/8 Claus
og eventuelt
Onsdag 8/9 (Frederik)
Onsdag 6/10 (Stig)
Onsdag 3/11(Charlotte O)
Onsdag 1/12 (Charlotte B,)

Indlæg til næste agenda sendes til Claus

