
 

 

Møde i Tisvilde Lokalråd – 3. november 2021 kl. 19:00  

Hos Charlotte O 

 

Deltagere: Claus Sabroe, Frederik Buchvald, Poul Borring og Cajus Møller, Charlotte Onø, Birthe Forsell,  

Referent: Claus 

Afbud/ fraværende: Charlotte Bergendorff, Jens R Holck, Michala Østergaard, Stig Sølvbjerg Hansen 

 

Punkt Formål mm. Hvem Beslutning 

 1. Emner fra 

sidste referat 

Er der noget der hænger? 
Alle Nej, ligger i punkterne herunder. 

2. Årshjulet Borgermøde søndag d. 30. 

januar 2022 kl. 10.00. 

Forslag til tema/foredrag: 

Natur-nationalpark Tisvilde 

Hegn. 

Annonce indrykkes i Tisvilde 

Nyt. Tisvilde Idrætshus bookes 

hos Allan: Claus kontakter. 

Annonce i Ugeposten senest 

mellem jul og nytår. Eventuelt 

samhørende artikel om aktuelle 

debat tema. 

Juletræstænding 28/11. 

kl.16.00 

Eskil sørger for træ og 

slikposer. 

Børnefilm: Bio Booket fra kl. 

16-20. Filmstart ca. kl. 16.30.  

Claus og Eskil er tovholdere. 

 

Alle Claus kontakter Jes for julemand og køber 

vin til musikken. 

Ib & Cira står for kørsel af julemand 

Bistroen er åben 

 

Frederik laver plakat 

Birte hænger op 

 

 

 

 

Poul byder velkommen 

3. Har nogle 

deltaget i møder 

eller modtaget 

mails, der skal 

drøftes? 

 

  

Claus og Poul  

 

 

Alle 

Kommune møde med Morten Ulrik 

Jørgensen, Vibeke og Christel fra 

administrationen. Erhvervsforeningen, 

Grundejerforeningen og 

Tisvildelejeforeningen. 

Konklusion: Alle deltagere var enige 

om at vi ikke skal have en gentagelse 

af sommeren 2021 specielt uge 29. 

Der er ikke enighed blandt 

foreningerne men alle vil gerne sidde 

med ved bordet, for at vi kan finde en 

rød tråd for afvikling af sommeren 

2022. 

Når et nyt byråd er blevet valgt ind vil 

vi blive indkaldt til møde på 

kommunen. 



 

 

5. Arbejdsdag 
Rummet på stationen 

Claus Udsættes til foråret 

 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 (Stig) 

Jens og Claus 

 

 

Claus 

 

Stig 

 

 

 

Input til Tisvilde Nyt. Se ovenfor. 

 

Info om borgermødet sættes på hjemmeside 

og Tisvildenyt samt Ugeposten (Claus og 

Stig)  

 

 

7. Ansøgninger 
  

 

Stig Intet nyt 

8. Økonomi 
 

 

 

Stig 

 

 

Intet nyt 

9. Tisvilde Nyt 
 

Alle 
Deadline for emner til Tisvilde Nyt –   

10 dec 2021 

Der planlægges følgende indlæg: 

Hvervekampagne til TL (FB) 

Konklusion af hastighedsbegrænsning (FB) 

Borgermøde info (Claus) 

Evt. Bevaringsværdige huse / SAVE 

registrering (FB) 

10. Valgmøde 
Evaluering 

Alle 
Mødet forløb forholdsvis roligt, 

spørgelysten var stor. 

Det er bestemt noget der kan gentages. 

 

 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 

Politiet har lukket sagen vedr. 40 km 

zonen 

Kommunens administrationen er 

opmærksom på at, der normalt skal 

være hastigheds nedsættende 

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


 

 

O., Rikke 

Njust, Per 

M., Peter 

C. K., 

Anna R. 

 

foranstaltninger for at opretholde 

hastigheden på 40 km 

 

Loppemarkeder  Claus, Charlotte B., 

Stig, Birte, Poul, 

Intet nyt 

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) 
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 

huse som i lokalplanen er karakteriseret 

som bevaringsværdige også sikres 

registreret i SAVE register (FB) 

 

 

Evt. Kulturnat   Alle syntes det var et fantastisk 

arrangement. Mange forbedringsforslag er 

modtaget til Kulturnat. 

    

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 (Poul,) 

Onsdag 5/1-22 (Claus) 

Onsdag 2/2-22 (Frederik) 

 

 

 
 

 
Indlæg til næste agenda sendes til Claus 

 

 
 
 


