
 

 

Møde i Tisvilde Lokalråd – 1. december 2021 kl. 19:00  

Hos Poul, Lundebakken 15 

 

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

Referent: Frederik Buchvald 

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

 

 

 

Punkt Formål mm. Hvem Beslutning 

 1. Emner fra 

sidste referat 

 
Alle Referat godkendt 

2. Årshjulet November 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: Poul kontakter ham. 

Annonce i Ugeposten senest 

mellem jul og nytår. Eventuelt 

samhørende artikel om aktuelle 

debat tema. 

 

Alle Grundet Corona pandemi blev der ikke 

afholdt Borgermøde i 2021. 

Det blev besluttet, at der fortsættes i 

henhold til vedtægterne med, at der i 2022 

(lige årstal) er 4 personer på valg. 

Herudover kan vælges 3 suppleanter. 

Der planlægges indlæg fra: 

Skov og naturstyrelsen, politikere m.fl. 

Claus taler med Jette Haugaard fra 

lokalforeningsrådet. 

Poul booker idrætshuset 

Claus sender til ugeposten. 

Frederik laver opslag og promovering. 

 

3. Har nogle 

deltaget i møder 

eller modtaget 

mails, der skal 

drøftes? 

 

  

Tlf samtale med Christell B 
Theilke fra Gribskov 
Kommune 
 
 
 
 
Erhvervsforening 

Claus 

 

 

Alle 

Christell tilkendegiver at tidligere 

indgåede aftaler om den videre proces i 

forlængelse af ”Sommeren i Tisvilde” 

fortsætter uanfægtet af ny 

konstituerede byråd.  

Claus og Poul deltog som TL-

repræsentant for møde i erhvervsrådet 

hvor man også havde emnet ”sommer i 

Tisvilde” på dagsordenen. Der er 

enighed om at man fortsat fremadrettet 

deltager i de fora som oprettes i 

henhold til planlægning for sommer 

2022. 

5. Arbejdsdag 
Rummet på stationen 

Claus Udsættes til foråret 

 6. Kommunikation 

 

Facebook:  

https://www.facebook.co

m/tisvildelokalraad 

 

www.aktivgribskov.dk 

 

Frederik, Jens 

og Claus 

 

 

Claus 

 

 

Input til Tisvilde Nyt. Se ovenfor. 

 

Info om borgermødet sættes på hjemmeside 

og Tisvildenyt samt Ugeposten (Claus og 

Stig) 

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


 

 

 

Hjemmesiden: 

www.tisvildeleje.dk 

 

Tekster mm. der skal på 

hjemmesiden sendes til Stig. 

 

Stig 

 

 

Borgermødet er lagt på hjemmeside. 

Lægges løbende opslag på facebook (FB) 

7. Ansøgninger 
  

 

Stig  

Intet nyt 

8. Økonomi 
 

 

 

Stig 

 

 

Intet nyt 

9. Tisvilde Nyt 
 

Alle 
Der er indsendt bidrag inden deadline med 

henblik på januar nummer. 

 

10.  
 

 
 

 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. 

 

Ingen igangværende projekter 

Loppemarkeder Input til ny 

stadefordeling. 

Oprettelse af 

”frivillighedspool” 

Claus, Charlotte B., 

Stig, Poul, 

Afventer til kommende møder 

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) 
 

Høringer ønskes tilsendt fra kommunen så 

lokalrådet er informeret om igangværende 

sager. 

Lokalrådet informeret fra om verserende 

byggesagsansøgning i det ”gamle 

fiskerleje”. Lokalrådet vil indsende 

http://www.tisvildeleje.dk/


 

 

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) 

 

kommentar til sagsbehandlingen i 

kommunen. Der har ikke været offentlig 

høring på projektet. 

FB ønsker i kommende år at lave 

arbejdsgruppe omkring fredning, 

bevaringsværdige huse og områder i 

Tisvilde med kulturhistorisk værdi. 

Evt.    

    

Kommende møder 

og eventuelt 

Datoer for møder i 2022: 

Onsdag 5/1-22 (Claus) 

Onsdag 2/2-22 (Frederik) 

 

 

 
 

 
Indlæg til næste agenda sendes til Claus 

 

 
 
 


