
Møde i Tisvilde Lokalråd – 4. maj 2022 kl. 19:00  

Hos Steen, Tisvildegårdsvej 15 

 

Deltagere: Charlotte Onø, Marianne Lassen, Steen Johansen, Nikolaj Cederholm, Frederik Buchvald, Søren Grene, Claus Sabroe, Lis Freisner. 

 

Referent: Frederik Buchvald 

 

Afbud/ fraværende: Stig Sølvbjerg Hansen, Cajus Møller, Merete Pryds Helle, Cira Aalund; Poul Borring 

 

 

Punkt Formål mm. Hvem Referat til hjemmeside 

1. 
Information om planer om 
Tisvildehuset 

 Morten Skibstrup fra bestyrelsen for Tisvildehuset som aktuelt er en 
undergruppe under TGF-bestyrelse var inviteret med henblik på 
information omkring Tisvildehuset. Han gennemgik formål, ideer, 
ønsker og planer om nyt hus for alle borgere i nærområdet – 
herunder også de unge. Arbejdsgruppen har kun mødt positive 
tilkendegivelser samt nylig større økonomisk støtte på ca. 100000 kr. 
fra LAG midler til at komme videre med ideen og projektet. Således 
kan der til efteråret 2022 forventes mere konkrete planer med et 
udkast fra arkitekt som kan danne basis for den videre proces. 

Lokalrådet støtter op om det gode projekt og der blev aftalt at vi 
løbende ville blive informeret om status og der var gensidigt ønske 
om at kunne supportere hinanden, hvor det er relevant. 

 1.  Status på statue projekt Birkepladsen Claus Intet væsentligt nyt. Inden man kan gå videre med mere konkrete 
planer – herunder fondsansøgninger skal der gives tilsagn til 
placering. Claus kontakter kommunen. 

2.  ”Brobygning” Merete Muligheden for projekt ”brobygning” blev tages af bordet da større 
uenighed om NNP planer for skoven ikke blev aktuelt alligevel. Kan 
tages op igen ved behov. Punkt udgår af dagsorden. 

3.  Visionsplan for Lokalrådet 

Godt liv i lejet alliancen: visionsgruppe 

(Lokalråd, erhvervsforening, 

Cira 

Claus  

Ældre ”visionsplan” for Lokalrådet rundsendt og skulle præsenteres. 
Cira dog fraværende hvorfor præsentation af dette punkt blev udsat. 

Claus og Poul Borring deltaget i møderække om visionsmål for hele 
Tisvilde gennem ”Godt liv i Lejet alliancen”, som forsøger at blive 



grundejerforening, 
tisvildelejeforeningen) 

enige om samlet vision for Tisvilde på tværs af foreningerne i byen. 
Enighed om at Lokalrådet kan bygge videre på dét arbejde på 
områder hvor Lokalrådet ønsker at nuancere eller komme med 
tilføjelser og vurdere hvordan det er i tråd med den ældre 
visionsplan. 

4. Borgerinddragelse 
byggesager/lokalplaner i samarbejde 
med øvrige Lokalråd og foreninger 
Vedr. punkt 5 fra sidst 
 

Frederik 
Claus 

Diskussion om vedvarende meget sparsomme 

borgerinddragelse / inddragelse af Lokalrådet i en række 

centrale byggesager, selvom Lokalrådet har ytret interesse for 

sagerne. Der vil blive arbejdet videre på en strategi omkring 

hvordan borgerinddragelsen kan styrkes i samarbejde med 

Lokalrådsforeningen for Gribskov. 

5. Beslutning om at støtte 
grundejerforeningen i deres lokalplan 
for hegn i Tisvilde. 
Bilag vedlagt. 

Claus Enstemmig støtte omkring Grundejerforeningens udkast til 

Lokalplan for faste hegn i Tisvilde. 

Claus melder tilbage til Grundejerforeningen om dette. 

6. Har nogle 

deltaget i 

møder eller 

modtaget 

mails, der 

skal drøftes? 

 

  

Godt liv i lejet alliancen  
Info fra J madsen 

Claus og Poul 
 
 
 
 
 

Claus rundsendte resume af skrivelse til kommunen som ”Godt 

liv i Lejet alliancen” er blevet enige om med hensyn til 

aktiviteter og deres gennemførelse for sommeren 2022. 

Lokalrådet var glade for at så mange parter har sat sig sammen 

trods visse uoverensstemmelser og har kunne blive enige om en 

fællesnævner. Det er en forventning at kommunen overholder 

deres forpligtigelse – ikke mindst med hensyn til håndhævelse 

af reglerne. 

Claus vil løbende holder Lokalrådet informeret om aktiviteter i 

denne ”alliance” og sikre, at det vedvarende dækker lokalrådets 

holdninger. 

7. Ansøgninger   Stig Intet nyt 

8. Økonomi 
 

 

 

 

Stig 

 

 

Intet nyt 



9. Årshjulet 
Hvem kan påtage sig at opdaterer 

årshjulet. 

Planer for den kommende måned 

gennemgås. 

Alle 
Årshjulet gennemgås og kommende aktiviteter planlægges. 

 

Stier Nikolaj, Frederik (Jens)  Intet nyt. Planlægges møde. 

Trafik  
Charlotte ; Frederik; Cira 

 Eksterne: Rikke Njust; Per 

Mundus Voetmann; 

 
Afventes svar fra Politiet vedrørende uhensigtsmæssige 

skiltning af 40 km/t begrænsning ved skolen / Tisvildesvinget. 

(Charlotte).  

”Ro På plakater” opsættes på udvalgte steder på Hovedgaden 

fra omkring biografen og ud mod Tibirke. 

Loppemarkeder Claus, Stig, Poul, Charlotte, 

Steen, Eskil og Marianne. 
  

Lokalplaner og 
lokale 
bestemmelser og 
lokal 
forskønnelse 

 

Frederik; Claus; Steen; Cira; Merete 

(Lokalrådet); Flemming West og Lars 

Knudsen (Grundejerforening); Svend 

Frandsen og Christian Friis (Vejby 

Tibirke Selskabet). 

 Planlagt kick-off møde d. 23 maj kl. 19 hos Frederik Buchvald 

”Skovgruppen” Nikolaj, Steen, Merete, Nikolaj  Ikke afholdt nogen nye møder. 
Fortsat ønske om at bidrage til diskussionen omkring kommunens 
”naturpolitik” eller mangelunde på samme. Hvad betyder at natur og 
fritidsaktiviteter sidestilles i praksis? Hvordan forvaltes og overholdes 
formål og planer som skitseret under ”Natura 2000” område – som 
Tisvilde Hegn hører under? 

”Stationen” som 
”Kulturcentrum” 

Poul og Frederik  Intet nyt. 

Tisvilde Nyt Input til kommende udgave 
Deadline 10 juni 

Alle 1. Præsentation af årets Tisvildeborger inkl tale plus billeder (X)  
2. Tisvildehuset (X) 
3. Samarbejde med GF og VTS omkring Lokalplaner mv (FB) 

Eventuelt   Enighed om uændret beskrivelse af Lokalrådet i lokalguiden ”Handl 
Lokalt”.  
LAG (Lokale Aktionsgruppe for Halsnæs og Gribskov)* bestyrelse: 
Ønske om repræsentant fra vores lokalråd. Steen melder sig og 
vælges til dette. 
 



* LAG Halsnæs-Gribskov er en forening, der virker for udviklingen af 
lokalområderne inden for Halsnæs og Gribskov Kommuners grænser i 
bredt samspil med områdets erhvervsliv, iværksættere samt de 
enkelte lokalsamfund og ildsjæle. Uddeler årligt 2.4 mill. Projekter 
skal have budget på min. 100000 hvoraf 50% skal finansieres på 
anden måde. 

Kommende 
møder 
Kl. 19 

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

 

 


