
Møde i Tisvilde Lokalråd – 2 februar 2022 kl. 19:00  

Hos Frederik, Helenekildevej 5 

 

Deltagere: Claus Sabroe, Frederik Buchvald, , Charlotte Onø, Stig Sølvbjerg Hansen, Cajus Møller, Marianne Lassen, 
Steen Johansen, 

 

Suppleanter: Lis Freisner, Søren Grene 

 

Udvalgskonsulenter: Poul Borring 

 

Referent: Frederik Buchvald 

Afbud/ fraværende: Cira Aalund, Nikolaj Cederholm, Merete Pryds Helle, 

 

 

 

Punkt Formål mm. Hvem Beslutning 

 1. Emner fra 

sidste referat 

 
Alle Godkendt referat fra sidste møde 

2. Årshjulet • Lokalrådet 
konstituerer sig. 

• Det afklares om man 
kan deltage i 
indskrivelse 8. maj, 1. 
loppedag og sidste 

• Hjemmesiden: Justeres 
og tilpasses med nye 
billeder og adresser, 
udpege 
kontaktpersoner til 
denne opgave 

• Loppemarked: 
Kontakte skolen 
angående aftale om 
brug af skolen, ved 
udlodning af 
stadepladser 8. maj 
Husk annonce i 
Tisvildenyt. 

• Borgermøde: Booke 
idrætshus til 
kommende år 

• Første annoncering 
efter årets juletræ 

• Årets Tisvilde borger: 
der stilles forslag 

Alle Konstituering til Lokalråd foregår ved næste 
møde i marts grundet flere afbud til dette 
møde som var med meget kort varsel. 

 

Skolen bookes med henblik på indskrivning 
til loppemarked 8 maj fra kl. 7.30 (Frederik). 

Annonce sættes i Tisvilde Nyt. 

Stig indkalder nye medlemmer, 

 

Næste borgermøde 29 jan 2023 kl. 10 

 

Juletræ: Vil arbejdes på at få træ fra en af 
byens haver som vanligt. Eksil forespørges 
om der allerede er lavet aftale eller skal 
annonceres (Claus) 

Årets Tisvilde borger diskuteres. Der 
arbejdes på at få lavet historisk liste med 
tidligere kåringer. (Claus) 

 

Nye medlemmer opfordres til at sende 
billede til Stig så hjemmeside kan opdateres 
efter konstitueringen ved næste møde. 

 

3. Har nogle 

deltaget i møder 

eller modtaget 

mails, der skal 

Møde med Sebbelov 
 
By møde: Erhverv, grundejer 
Tisvildeleje foreningen samt 
MIL 

Poul og Claus 
 
Claus og Poul 

Møde med Sebbelov mundet ud i et 

ønske om at samarbejde omkring 

Lokalplaner, stier og hegn.  

 



drøftes? 

 

  

 
Samarbejde om velkomstfolder 
til nye borgere, 
Grundejerforeningen 

Lokalrådet vil i kommende år i 

samarbejde med bl.a 

Grundejerforeningen (Flemming) 

vurdere muligheden for at lave 

velkomstfolder til nye fastboere og 

sommerhusejere, hvor man beskriver 

nogle af de værdier man forsøger at 

værne om i Tisvilde og omegn. Ide 

udspringer er folder som er lavet i 

Gentofte kommune og som bl.a 

omhandler hegn. 

Uklart hvor mange mindre 

grundejerforeninger der faktisk findes 

i Tisvilde. Forsøges at lave liste (Sten 

og Lis) 

 

4, Opfølgning efter 
borgermødet 

  Tilfredshed med deltagere og 
gennemførelse – herunder også god 
ordstyrer. 

Forslag fra borgere under mødet tages med 
til de enkelte arbejdsgrupper. 

 

5. Rollefordeling Udsættes til næstegang 

hvor alle nye deltager. 

 Konstituering ved næste møde i marts 
2022. 

 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 

 

Intet væsentligt nyt. Forslag om instagram 
konto for at ramme yngre segment. 
Enighed om at det nok alligevel ikke er 
målgruppen, men facebook og instagram 
kan synkroniseres hvorfor der forsøges 
oprettet profil (Frederik). 

 

7. Ansøgninger   
 

Stig Ingen ansøgninger 

 

8. Økonomi  

 

 

 

Stig 

 

 

Fremlagde årsregnskab på årsmødet. 

Revisor Sten Garde har godkendt. 

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;  

4 juni-13 aug 

Evt billede af bestyrelse i kommende 

forårsnummer 

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


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. 
 
  

 

 Opfølgning på vores brev til kommunen 
ang. verserende sag da vi ikke har fået 
nogen tilbagemelding (Frederik / Claus) 

 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. 

Frederik 
Jens (konsulent) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Intet nyt. Arbejdsgruppe nedsættes ved 
kommende møde. 
 
 
 

Trafik  Trafik i Tisvilde 

 

Aktuel 

gruppe: 

Jens, 

Frederik, 

Charlotte 

O., Rikke 

Njust, Per 

M., Peter 

C. K., Anna 

R. 

 

Intet nyt. Arbejdsgruppe opdateres 

ved kommende møde. 

Loppemarkeder Input til ny 

stadefordeling. 

Oprettelse af 

”frivillighedspool” 

Indskrivning til 

pladser bliver søndag 

8. maj. 

Første marked lørdag 

4. juni til om med 

lørdag d. 13. aug 

Claus, Charlotte B., 
Stig, Poul, 

Arbejdsgruppe opdateres ved 

kommende møde. 

Ellers se ovenfor omkring 

indskrivning mm. 

Lokalplaner og 
lokale 
bestemmelser 

 

Gruppe der skal varetage 

forhold i relation til lokalplanen 

for Tisvildeleje 

Områder hvor der er enighed 

Frederik 
Svend Frandsen 
(Vejby Tibirke 
selskab) 
 

Arbejdsgruppe opdateres ved kommende 

møde. 



samarbejdes med 

Grundejerforeningen og 

andre.  

Fokusområder: 

1. Serviceeftersyn af 
lokalplan 

2. Fredning af bygninger 
i 3220 

3. Bevaringsværdige 

huse/ lokalmiljøer i 

3220 

 

 

”Skovgruppen” Fokus på Tisvilde Hegn og 
fremtid 

 Arbejdsgruppe opdateres ved kommende 
møde. 

”Stationen” Mulighed for overtagelse af 
stationsbygning 

Poul, Frederik Arbejdsgruppe opdateres ved kommende 
møde. 

Kommende møder 
og eventuelt 

Datoer for møder i 2022: 
Onsdag 2/3 (Lis) 
Tibirkevej 15 kl. 19 
 
 

 
 

 

 Indlæg til næste agenda sendes til Claus 

Plan for resten af årets møder lægges i 

marts. 

 

 
 


