
Møde i Tisvilde Lokalråd – 6 april 2022 kl. 19:00  

Hos Nikolaj, Tisvilde Bygade 

 

Deltagere: Charlotte Onø, Stig Sølvbjerg Hansen, Cajus Møller, Marianne Lassen, Steen Johansen, Nikolaj 
Cederholm, Frederik Buchvald, Søren Grene, Cira Aalund og Poul Borring. 

 

Referent: Frederik Buchvald 

 

Afbud/ fraværende: Claus Sabroe; Merete Pryds Helle; Lis Freisner; 

 

 

Punkt Formål mm. Hvem Beslutning 

 
Referat fra sidst 

 Godkendt og lagt på hjemmeside.  

  

 1.  
Indkommet forslag fra Frederik 
om trykning af 3 stk. udendørs 
plakater hvor der henstilles til 
at undgå graffiti og hærværk 
på Tisvildeleje Station. Udgift 
hertil vil andrage ca.1000 kr. 
 
 
 
 
 
 
 
Frederik udarbejdet forslag til 
skrivelse om flere 
skraldespande i centerområdet   
fra Købmand Thomas og op 
mod stationsområde samt 
langs start ved Helenekildevej. 

Frederik Forslag godkendt. 

Udmundede i større diskussion om 
forskønnelse af det offentlig rum – 
herunder mulighed for anden kunst, 
malerier eller farvelægning af ”triste” ting 
som plankeværk; el-skabe og lign. 

Forsøges at blive varetaget i arbejdsgruppe 
der varetager lokalplaner; forskønnelse af 
det offentlige rum og bevaringsværdige 
huse (se senere)  

  

Besluttet at afvente med indsendelse i 
første omgang. Cajus vil kontakte aktuelle 
”mand” som tømmer skrald med hans input 
i første omgang. 

2.  Samarbejde med 
Grundejerforeningen omkring 
Lokalplan for hegn omkring 
privatgrunde i Tisvilde 

Claus Forsøges at blive varetaget i arbejdsgruppe 
der varetager lokalplaner; forskønnelse af 
det offentlige rum og bevaringsværdige 
huse (se senere)  

3. Årshjulet  

 

Årets Tisvilde borger: der stilles 
forslag 

 

 

 Sankt Hans 

 

 

 

 

Alle Årshjulet gennemgås for april/maj 
gennemgås. 

Forslag om årets Tisvilde borgen besluttes. 
Cira kontakter glaspuster. Uddeles ved 
”Tisvilde går i fisk” arrangement i juni. 

Afventes liste om tidligere modtagere 
(Claus) 

Sankt hans gruppe: Cira: i samarbejde med 
MIL, Grundejerforening og 
erhvervsforening. Ved behov for yderligere 
hjælp til konkrete opgaver vender Cira 
tilbage. 

 



Juletræ 2022 

 

LAG ansøgninger: 

 

 

 

 

 

 

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

 

Der er fundet og besluttet kommende 
juletræ til Birkepladsen (Eskil) 

LAG/Landsbypulje: Aktuelt ingen konkrete 
forslag eller projekter. De enkelte 
arbejdsgrupper bør i deres arbejde være 
opmærksom på muligheden for ansøgning 
ved behov for økonomisk støtte. Støtten 
gives i almindelighed til større projekter 
med minimumbeløbsramme på omkring 
100.000 kr. og Lokalrådet skal selv stille 
med tilsvarende beløb. Ansøgning efter 
2022. 

Nikolaj kontakter repræsentant for 
projektet ”Tisvilde huset” med henblik på 
at præsentation ved kommende møde (30 
min inkl. spørgsmål)  

 

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. 
Lokalforeningsrådsmøde 
 
 

Claus og Poul 
 
 
 
 
Claus 

Der udsendes indenfor kort tid 

fællesskrivelse til kommunen / 

politikere i relevante udvalg. 

Endvidere vil regler og henstillinger 

om et ”adfærdskodeks” skrives i 

kommende Tisvilde Nyt. 

Der var ønske om at Lokalrådet blev 

bekendt med indholdet i skrivelsen. 

Poul vil undersøge muligheden herfor. 

 5. Bygaden 55 Lokalplaner Frederik-Claus Der er truffet beslutning i kommunen og 
sagen derfor for nu afsluttet. 

Frederik stillede forslag om muligheden for 
at man i samarbejde med andre lokalråd i 
Gribskov skulle diskutere hvilken rolle 
Lokalråd har og hvorvidt man kan stille krav 
om inddragelse / information. Tages op på 
et kommende møde.  

 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 og 
info som kan lægges på 
facebook til Frederik 

Frederik  

 

 

Claus 

 

Stig 

 

Instagram konto er oprettet. 

Der kan oplægges billeder under  

# tisvildelokalraad 

#tisvildelokalråd 

Der henstilles til at ex arbejdsgrupper 

kan sende små ”teasere” om deres 

igangværende arbejde til at lægge på 

facebook (så vi løbende kan vise der 

sker noget i Lokalrådet) 

 

7. Ansøgninger  Kulturnat i Tisvilde 2022 
Tisvilde Skole skolekomedie 
 

Stig Ansøgninger imødekommet og bevilget 

5000 kr. til begge ansøgninger. 

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


8. Økonomi  

 

 

 

Stig 

 

 

Fast refusion for forplejning til rådsmøder 

udgør 400 kr. Udvalgsmøder / møder i 

arbejdsgrupper giver i almindelighed ikke 

mulighed for refusion. 

9. Tisvilde Nyt 
Hvad skal vi have i næste 

nummer 
Alle 

Præsentation af aktuelle lokalråd. Alle 

rådsmedlemmer sender en kort 

præsentation af dem selv til Claus. Billeder 

fra hjemmesiden benyttes. 

Deadline 10/4.  

Info om datoer for loppemarked;  

4 juni-13 august. 

 

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 Intet umiddelbart nyt. Udsættes til næste 
møde. 

 NYT fra Arbejdsgrupper   

Stier Udkast af eksisterende 
stisystem endnu ikke sendt til 
kommunen. 
 
Erhvervsfiskernes sti - 
Kunne være sag med henblik 
på præcedens. 
 
Projektet fortsætter i 2 spor: 
Folder og hjemmeside som skal 
komplementere hinanden. 
Der undersøges hvor der kan 
søges økonomiske midler. 

Frederik; Nikolai, 
Cajus. 
Jens (konsulent) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Frederik prøver at få skaffet det 
eksisterende materiale fra Birthe Forcell. 
Indkaldes til indledende møde. 
 
 

Trafik  Trafik i Tisvilde 

Marianne har kontakt til 

Rikke Njust via mail 

Mail fra Peter Borris, 

vedhæftet. 

Aktuel 

gruppe: 

Frederik, 

Charlotte 

O., Rikke 

Njust, Cira 

 

Ingen aktuelle nye projekter. Konkrete 

og realistiske forslag modtages. 

Charlotte vil forsøge få ændret 

skiltningen med 40 km/t begrænsning 

ved skolen og svinget, så den er 

hensigtsmæssig og retvisende. 

Cajus har forespurgt om tilbud på 

maling af hastighedsbegrænsning på 

asfalt som det ses på eksempelvis 

Stuebjerggaards Alle.  

Der tilspørges til hvorvidt tidligere 

deltagere i arbejdsgruppen som ikke 

er medlem er lokalrådet ønsker at 



fortsætte.  

Loppemarkeder Indskrivning 8 maj Tisvilde 
Skole 

 

 

Oprettelse af ”frivilligheds 
pool”. Claus kontakter tidligere 
trafikvagter, 

 

 

 

Claus, Stig, Poul, 
Charlotte, Steen, 
Eskil og Marianne. 

Skolen er booket. Nøgle afhentes 

hos pedel af Eskil. 

Charlotte køber ind til 

morgenmad. 

 

Der arbejdes med ny 

indskrivningsmetode. Antallet af 

stadepladser reduceres til 60 stk. 

(tidl. 68 stk.), og pris pr. plads på 

250 kr. fra sidste år fastholdes.  

Annonce i Tisvilde Nyt 

Ved næste møde laves 

bemandings liste over sommeren 

(Marianne). Kan evt. opdeles i 

”morgen / eftermiddagshold” 

 

Tilstræbes at der kommer så 

mange som muligt fra lokalråd 

den første og sidste gang (4/6 og 

13/8) 

 

 

Lokalplaner og 
lokale 
bestemmelser og 
lokal forskønnelse 

 

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 

4. ”Hegns politik” 

5. Forskønnelse af det 

offentlige rum 

 

 

Frederik; Merete; 
Steen; Cira; (Claus) 
Svend Frandsen 
(Vejby Tibirke 
selskab); 
Grundejer-
foreningen 
Andre med 
interesse. 

Frederik indkalder i første omgang 

lokalrådet til indledende møde med 

planlægning og strategi samt 

efterfølgende indkaldelse af andre 

interessenter – herunder eksempelvis 

Vejby Tibirke Selskabet og 

Grundejerforening. 

”Skovgruppen” Fokus på Tisvilde Hegn og 
fremtid 

Merete, Nikolaj, 
Søren, Steen, Cira 

Haft møde. Tisvilde hegn ikke udvalgt til 
National Naturpark. Gruppen ønsker at 
fortsætte arbejdet med fokus på skovens 
balance mellem urørt natur/ friluftsliv.  
 

”Stationen” Mulighed for overtagelse af 
stationsbygning 

Poul, Frederik Intet konkret på nuværende tidspunkt. 
Lokalbanen har i første omgang udtrykt at 
de ikke er interesseret i et salg.  



Eventuelt Tisvilde Nyt 
 
 
Kommende emner til 
dagsorden 
 
 

 Arbejdsgrupper har på nuværende 
tidspunkt ikke materiale til deadline 10/4. 
 
Status på statue projekt Birkepladsen 
(Claus) 
”Brobygning” (Merete) 
Visionsplan for Lokalrådet (Cira) 
Borgerinddragelse i byggesager i 
samarbejde med øvrige Lokalråd (Claus og 
Frederik) 
 

Kommende møder 
Kl. 19 

Onsdag d. 4 maj hos Steen 
Onsdag d. 1 juni hos Søren G 
Onsdag d. 10 aug hos Frederik 
Onsdag d. 7 sep hos Cira 

 Input til dagsorden sendes til Claus senest 7 
dage før mødet. 

 


