
Møde i Tisvilde Lokalråd – 1. juni 2022 kl. 19:00  

Hos Søren, Bækkebrovej 21 

 

Deltagere: Charlotte Onø, Cajus Møller, Marianne Lassen, Steen Johansen, Frederik Buchvald, Søren Grene, Cira Aalund; Poul Borring; Claus Sabroe; Lis Freisner. 

 

Referent: Frederik Buchvald 

 

Afbud/ fraværende: Stig Sølvbjerg Hansen, Nikolaj Cederholm, Merete Pryds Helle 

 

 

Hovedemner 

Punkt Formål mm. Hvem   

1.  Orientering om renovering af ”vikinge” 
naturlegeplads ved Sankt Helene 
centret 

Steen Der undersøges i øjeblikket om mulighed for renovering af ”Vikinge” 
naturlejeplads ved Sankt Helene Center. Planlagt indledende møde med 
trækunster som skal besigtige stedet og økonomien bag projektet skal 
undersøges. Der diskuteres om mulighed for årligt børnearrangement i amfi-
teater.  
 

 

2.  Orientering om Ansøgning vedr. Buhls 
baghave (se vedhæftet) 

Claus Til ansøgning om sommeraktiviteter i ”Buhls baghave” har Lokalrådet indsendt 
skrivelse til kommunen som ligger i forlængelse af principperne fastlagt af ”Godt 
liv i lejet” alliancen. 
 

 

3.  Musik i Lejet plakater  Claus Tisvilde Lokalråd støtter sammen med øvrige lokale foreninger op om 
”omsorgsplakater” som ophænges i forbindelse med Musik i Lejet. 
 

 

4. Status på brugen af Dropbox 
 

Marianne   

5. Opdatering af siden ’Aktuelt’ på vores 
hjemmeside 
 

Marianne   



Faste punkter 

Punkt Formål mm. Hvem Beslutning  

6. Har nogle 
deltaget i 
møder eller 
modtaget 
mails, der skal 
drøftes? 

Godt liv i lejet alliancen  
Info fra J. Madsen 

Claus og Poul 
 
 
 
 
 

”Godt liv i lejet alliancen” har planlagt møde med kommunen i juni angående 
sommerens aktiviteter i byen. Kommunen vil på dette møde være bredt 
repræsenteret. Claus og Poul deltager fra Lokalrådet.  
Lokalrådet været indkaldt til møde omkring byggeansøgning fra ejer på ”Ved 
Stranden”, hvor lokalrådet tidligere har indsendt bekymringsbrev ang. 
dispensation fra lokalplanen og der er tale om område af kulturhistorisk interesse. 
Alt byggeri på matriklen er aktuelt indstillet og Byrådet besluttet, at der skal laves 
ny lokalplan for området.  
 

 

7. 
Ansøgninger 

  Stig Støtte på 10.000 kr. til Av min Guldtand med option på 5.000 kr. mere hvis 
underskud 

 

8. Økonomi  
 
 
 

Stig   

9. Årshjulet • Sankt Hans 2022 

• Opdatering af årshjul 

• Planer for den kommende måned 
gennemgås. 

 

Cira 
Cira 
Alle 

Årets Sankt Hans arrangement planlagt og gennemgås. Reklameres på 
hjemmeside (Stig); facebook (Frederik) samt diverse aviser (Cira)  
 

 

Arbejdsgrupper Rundering 

Punkt Formål mm. Hvem Beslutning  

Stier  Nikolaj 
Frederik 
Jens 

Arbejdsgruppen ”Værn om stier” er nedsat. Har været møde med Birthe Forcell 
som igennem mange år har arbejdet for bevarelsen og optegnelse af byens sti-
system. Der arbejdes i forlængelse af hendes tidligere store arbejde. 
 
 
 

 



Trafik   Charlotte 
Frederik, Cira 
Rikke Njust 
Per Mundus 

Efter vores henvendelse til kommunen bliver der opsat ekstra 40 km skilte 
omkring Godhavsvej. 
”Ro på plakater” opsættes i Hovedgaden og ud mod Tibirke. 
Ønske om øget fokus på trafikken og hastigheden ud mod Tibirke / Tibirkebro.  
Ønske om at 50 km/t skilt på Strandbakkevej fjernes da det er misvisende. 
Vejens forhold gør at man ikke kan køre denne hastighed.  
Ingen planlagte møder. 

 

Loppemarked • Status på indskrivning 

• Vagtplan 

Claus, Stig 
Steen, Poul 
Charlotte 
Marianne 
Eskil 

Loppemarkedet starter 4 juni med udlodning af chance pladser dagen før. Alt er 
klar.  

 

Lokalplaner, 
lokale 
bestemmelser 
og lokal 
forskønnelse 
 

 Frederik 
Claus, Steen 
Cira, Merete 
Flemming West 
Lars Knudsen 
Svend Frandsen 
Chr. Friis 
 

Indledende Kick-off møde været holdt med repræsentation fra både Lokalråd, 
Vejby-Tibirke Selskab og Grundejerforening. Planlægges opfølgende møde i 
august måned. 

 

Skovgruppen  Nikolaj, Steen 
Merete, Cira, 
Søren 
 

Ingen planlagte møder.  

Stationen som 
kulturcentrum 

 Frederik, Poul Udgår som fast del af dagsorden, da det aktuelt ikke er en option.  

TisvildeNyt Deadline 4. juni Alle Indsendes skrift omkring nye arbejdsgrupper om Lokalplaner; kodeks om Hegn 
samt stier (Frederik) 
 

 

Hjemmeside 
opdatering 

  Info om Sankt Hans Arrangement (Cira sender til Stig)  



Eventuelt   Av min Guldtand arrangement blev diskuteret. Lokalrådet har støttet dette 
lokale initiativ. Enighed om at dimensionen af arrangementet samt lydniveau var 
større end forventet og man vil tage dialog med Av min Guldtand gruppen med 
henblik på fremtiden. I den forbindelse vil det også diskuteres hvorvidt 
Birkepladsen er optimale lokation. 
 

 

Kommende 
møder 
Kl. 19 

Onsdag d. 10. august hos Frederik 
Onsdag d. 7. september hos Cira 
Onsdag d. 5. oktober 
Onsdag d. 2. november 
Onsdag d. 7. december 

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

 


