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

Hos Lis, Tibirkevej 15  

 

Deltagere: Claus Sabroe, Charlotte Onø, Stig Sølvbjerg Hansen, Cajus Møller, Marianne Lassen, Steen Johansen, 
Nikolaj Cederholm, Merete Pryds Helle, 

 

Suppleanter: Lis Freisner, Søren Grene, Cira Aalund, 

 

Udvalgskonsulenter: Poul Borring 

 

Referent: Cajus 

 

Afbud/ fraværende: Frederik Buchvald, 

 

Med kun et enkelt afbud, var vi 12 deltagere til mødet, Mødet blev indledt med en præsentationsrunde for både ny 
og gamle medlemmer, samt lokalrådet konstituerede sig, derfor nåede vi ikke alle punkter på dagsordenen 
igennem. Der er taget referat til de punkter der blev drøftet. 

 

Punkt Formål mm. Hvem Beslutning 

 1. Emner fra 

sidste referat 

 
Alle  

2. Rollefordeling Konstituering  Alle Formand: Claus Sabroe 

Næstformand: Steen Johansen 

Sekretær: Marianne Lassen 

Kasser: Stig Sølvbjerg Hansen 

3. Årshjulet Næste borgermøde 29 jan 
2023 kl. 10 

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

• Årets Tisvilde borger: 
der stilles forslag 

Alle Lokalet booked Claus 

 

Forslag til eventuelle ansøgninger om LAG, 
FLAG, Landsbypuljen næste gang der 
uddeles midler, i det tidlige efterår 

Fremtidigt muligt Tisvildehus, få medlem 
fra arbejdsgruppen til at deltage i næste 
lokalrådsmøde, for at fortælle hvor langt de 
er I processen. 

 

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

 

 

4. Har nogle 

deltaget i møder 

eller modtaget 

mails, der skal 

drøftes? 

 

By møde: Erhverv, grundejer, 
Tisvildeleje foreningen, MIL, 
Lokalrådet, mødes for 
koordinering af aktiviteter i 
den kommende sommer. 
 
 

Claus og Poul Der afholdes dialog møder hver 14. 

dag i gruppen der repræsenterer 

Tisvilde bredt. Temaerne på møderne i 

denne vinter har været, hvordan 

aktiviteterne I den kommende 

sommer spredes ud over flere uger, så 

uge 29 ikke bliver så intens/presset. 



  Arbejdes også på mindre alkohol og 

nul tolerance for hårde stoffer. 

minimerer pop up barer i hovedgaden. 

De temaer tages med til møderne med 

kommunen, som er dem der i samråd, 

Politi, Naturstyrelsen tildeler 

bevillinger 

 

 5. Bygaden 55 Lokalplaner Frederik-Claus  Kommunen har haft høring om Bygaden 
55, ”tæppehandleren”, kommunen har 
efterfølgende givet tilladelse til bebyggelse 
af 3 rækkehuse på grunden, med 6 
parkeringspladser, ud mod hovedgaden. 

Det førte en drøftelse af generel af 
overholdelse af lokalplaner i Tisvilde. 

Udvalg bliver nedsat ved næste 
lokalrådsmøde 

 6. Kommunikation 

 

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). 

 

Facebook:  

https://www.facebook.co

m/tisvildelokalraad 

 

www.aktivgribskov.dk 

 

 

Hjemmesiden: 

www.tisvildeleje.dk 

 

Tekster mm. der skal på 
hjemmesiden sendes til Stig. 

Frederik 

 

 

Claus 

 

Stig 

 

Frederik har oprettet Instagram konto, så 
nyheder fremover også bliver publiceret på 
det medie. 

 

7. Ansøgninger   
 

Stig Ingen ansøgninger 

8. Økonomi  

 

 

 

Stig 

 

 

Fremover ved det månedlige 

lokalrådsmøde godtgøres den der afholder 

det med 400,- kroner 

9. Tisvilde Nyt Hvad skal vi have i næste 

nummer 
Alle Alle rådsmedlemmer sender en kort 

præsentation af dem selv 

Deadline 10/4 

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.  

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) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Trafik  Trafik i Tisvilde 

 

Aktuel 

gruppe: 

Jens, 

Frederik, 

Charlotte 

O., Rikke 

Njust, Per 

M., Peter 

C. K., Anna 

R. 

 

 

Loppemarkeder 
• Det afklares om man 

kan deltage i 
indskrivelse 8. maj, 1. 
loppedag og sidste 

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

Annonce sættes i Tisvilde Nyt. 

Stig indkalder nye medlemmer, 

•  

 

 

Input til ny 

stadefordeling. 

Oprettelse af 

”frivillighedspool” 

Claus, Stig, Poul, Gruppe mødes inden næste 

lokalrådsmøde - Claus, Steen, 

Marianne, Charlotte, Eskild, Stig 

og 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.  

Fokusområder: 

1. Serviceeftersyn af 

lokalplan 

2. Fredning af bygninger 

i 3220 

3. Bevaringsværdige 

huse/ lokalmiljøer i 

3220 

 

 

Frederik 
Svend Frandsen 
(Vejby Tibirke 
selskab) 
 

 

”Skovgruppen” Fokus på Tisvilde Hegn og 
fremtid 

 Skovgruppen: Helle, Nikolaj, Søren, Steen 

”Stationen” Mulighed for overtagelse af 
stationsbygning 

Poul, Frederik  

Kommende møder 
og eventuelt 

Datoer for møder i 2022: 
 

Indlæg til næste agenda 
sendes til Claus 

Plan for resten af årets 

møder lægges i marts. 

 
 
 

 

 Kommende møder: 

6. april hos Nikolaj 

Tilsvilde bygade 31/Rosenbakken 0 

4. maj hos Steen 

Tisvildegårdsvej 15 

 
 


