
Møde i Tisvilde Lokalråd – 5. januar 2022 kl. 19:00  

Hos Claus, Hovedgaden 40 

 

Deltagere: Claus Sabroe, Frederik Buchvald, Poul Borring, Charlotte Onø, Frederik Buchvald, Stig Sølvbjerg 

Hansen, Jens R Holck. 

 

 

Referent: Frederik Buchvald 

Afbud/ fraværende: Cajus Møller; Birthe Forsell, Charlotte Bergendorff. 

 

 

 

Punkt Formål mm. Hvem Beslutning 

 1. Emner fra 

sidste referat 

 
Alle  

2. Årshjulet November Borgermøde søndag 

d. 30. januar 2022 kl. 10.00. 

Vi forudsætter at vi ikke bliver 

nødt til at aflyse. 

 

 

 

Alle Grundet Corona pandemi blev der ikke 

afholdt Borgermøde i 2021. 

Følgende fortsætter: Frederik Buchvald; 

Cajus Møller; Stig Hansen; Charlotte O. 

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 op til 3 suppleanter. 

Praktiske opgaver i henhold til Borgermødet 

uddelegeres. 

Foredragsholder omkring skoven og planer 

for naturpark er endnu ikke fastlagt. 

 

3. Har nogle 

deltaget i møder 

eller modtaget 

mails, der skal 

drøftes? 

 

  

  

 

Alle 

Ingen møder siden sidst. 

Lokalrådet har modtaget mail fra Erik 

Sebbelov som dels omhandler række 

konkrete spørgsmål til Lokalrådet samt 

diverse dokumentation for angivelig 

uretmæssig lukning af passage mellem 

Vængevej og Hovedgaden. 

Sidstnævnte som eksempel på at 

stierne i Tisvilde er i risiko for at blive 

lukket. 

Lokalrådet vil skriftligt besvare hans 

konkrete spørgsmål. Lokalrådet er i 

øvrigt enig i, at der skal værnes om 

vores stier og Lokalrådet har fortsat en 

vision om at stisystemet visualiseres på 

en form for kort. Lokalrådet vil gerne 

gå ind i konkret sag hvis der 

uretmæssigt foretages lukning af sti 

eller man på anden måde giver indtryk 

af at der er tale om privat vej, selvom 

der er tale om offentlig sti. 

 



 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. 

Frederik og 

Claus 

 

 

Claus 

 

Stig 

 

 

Der lægges løbende info på facebook. 

Hjemmeside opdateres - herunder med nye 

datoer for loppemarked (stig) 

 

7. Ansøgninger 
  

 

Stig  

Intet nyt 

8. Økonomi 
 

Regnskab til godkendelse 

udsendt af Stig 

 

 

Stig 

 

 

Regnskab 2021 godkendes. 

9. Tisvilde Nyt 
Hvad skal vi have i næste 

nummer 
Alle 

Deadline 10/2 

Emner: Referat fra borgermøde – herunder 

nye bestyrelse, formandens beretning; 

datoer for loppemarked;  

10. Info fra J. 

Madsen,  

Vedr. ved stranden 7 

 
  

 

 
Lokalrådet er blevet informeret om 

verserende sag omkring renovering og 

mulig ansøgning om byggetilladelse i 

området Ved Stranden i det gamle 

fiskerleje. 

Lokalrådet er af den opfattelse at der er tale 

om område af kulturhistorisk værdi og 

følger sagen tæt i henhold til alle 

bestemmelser i lokalplanen overholdes. 

 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 

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


 

Loppemarkeder Input til ny 

stadefordeling. 

Oprettelse af 

”frivillighedspool” 

Claus, Charlotte B., 

Stig, Poul, 

Indskrivning til pladser bliver 

søndag 8 maj. 

Første marked lørdag 4 juni til om 

med lørdag d. 13 aug 

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 

 
Nedsættes arbejdsgruppe efter 

konstituering af nye bestyrelse. 

Fokusområder: 

1. Serviceeftersyn af lokalplan 

2. Fredning af bygninger i 3220 

3. Bevaringsværdige huse/ 

lokalmiljøer i 3220 

 

 

Evt.   Intet 

    

Kommende møder 

og eventuelt 

Datoer for møder i 2022: 

Onsdag 2/2-22 (Frederik) 

 

 

 
 

 
Indlæg til næste agenda sendes til Claus 

 

 
 


