
Møde i Tisvilde Lokalråd – 7. september 2022 kl. 19:00  

Hos Cira, Tisvilde Lundevej 1 

 

Deltagere: Cajus Møller; Marianne Lassen; Steen Johansen; Frederik Buchvald; Claus Sabroe; Merete Pryds Helle; Stig Sølvbjerg Hansen; Søren Grene, Cira Aalund. 

Referent: Frederik Buchvald. 

Afbud/ fraværende: Lis Freisner, Charlotte Onø, Nikolaj Cederholm, Poul Borring 

 

Punkt Formål mm. Hvem Til referat 

1.  Årsfest, vi skal finde en dato og bestille plads. Alle  
  

2.  Trafik  
Udsat fra sidste gang til Cira er til stede. 
Frederik foreslår at der nedsættes nyt udvalg 
hvor Cira´s mange gode input/ forslag kan tages 
op, idet det indeholder aspekter omkring 
”Forskønnelse i Tisvilde”. 

Cira Trafikken i byen – herunder trafiksikkerhed ligger fortsat Lokalrådet 
meget på sinde. Der har løbende været forslag om 
hastighedsbegrænsende tiltag – herunder med forskellige former for 
chikaner / blomsterkasser mv. 
Der planlægges nye møder i trafikudvalget, hvor man i øvrigt med 
fordel vil kunne inkludere andre foreninger i lokalområdet. 

3.  Opfølgning på Sommeren i Tisvilde 
Se bilag 

Alle Der har været møder i ”Alliancen” (sammenslutning af de forskellige 
lokale foreninger) i forlængelse af den nyligt afsluttede 
sommersæson. Der er planer om opfølgende møde med relevant 
personer og udvalg i kommunen – evt. også politiet / MIL - hvor 
tilbagemeldinger, input og forslag til forbedringer kan præsenteres. 
Lokalrådet har udarbejdet liste med forhold som både omhandler 
trafik og afvikling af uge 29 i byen. 

4 Jul Alle Lokalrådet planlægger fortsat at arrangere juletræstænding på 
Birkepladsen 1 søndag i advent (27 nov), hvor alle de sædvanlige 
traditioner vil blive fulgt. 

5. Skal vi have en skovgruppe, og i givet fald med 
hvilke mål og midler?' 

Søren  

6. Opdatering af siden ’Aktuelt’ på vores 
hjemmeside 
 
Udsat fra sidste møde 

Marianne Årets borgermøde med valg af nye medlemmer er søndag d. 29/1-
2023. 
 
 
 



7. rekruttering til ny gruppe som vil videreføre 
”grydetøserne” 
Tisvilde spiser sammen 
Hvordan er det gået? 

Merete  

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

Alliancen Claus Alliancen (Claus): 
Lokalrådet har deltaget i møder med ”Alliancen” hvor man ønsker at 
samarbejde med de andre foreninger i et forsøg om at kunne blive 
enige om centrale punkter i ”En visionsplan for Tisvilde”. Lokalrådet 
har tidligere arbejdet med en sådan vision og dette arbejde tages 
med til møderne i ”Alliancen”. 
 
LAG: 
Claus og Søren Grene har deltaget i LAG møde (Lokale Aktions 
Grupper) dækkende for Gribskov og Halsnæs kommuner. Søren valgt 
til 1 suppleant. 
 
Kystsikring (Cajus): 
Der har været afholdt flere møder omkring sikring af hele nordkysten. 
Her har deltaget interessenter, forskellige kystlaug og enkelte 
politikere. Man arbejder på etablering af stenrev som en mulighed, 
men erfaring fra udlandet forsøges også indhentet.  
Man er blevet opmærksom på ulovlig sandsugning på nordkysten som 
efterlader store ”huller” i havbunden. Der er øget fokus på denne 
ulovlige aktivitet. 
 
Tisvilde Højskole (Steen): 
Der har været et ønske fra højskolen om tættere lokal forankring og 
samarbejde. Ingen aktuelle konkrete planer. 

9. Ansøgninger   Stig Ingen ansøgninger til Lokalrådet. Lokalrådet afventer endeligt 
regnskab fra ”Av min Guldtand” arrangement i foråret 2022. 

10. Økonomi  
 

Stig Loppemarked 2022 har givet overskud på ca. 148000 kr. Lokalrådets 
kassebeholdning er ca. 250.000 kr. 

11. Årshjulet • Opdatering af årshjul 

• Planer for den kommende måned 
gennemgås. 

Cira 
Alle 

Årshjulet gennemgås.  



12. Eventuelt    

Punkt Formål mm. Hvem Til referat 

Stier  Nikolaj 
Frederik 
Jens 

 

Trafik   Charlotte, Cira 
Rikke Njust 
Per Mundus 

 

Loppemarked Indskrivning søndag den 7 maj 2023 
Første loppedag lørdag den 3 juni 
Sidste dag lørdag den 19 august 
 
Skolen ska bookes 

Claus, Stig 
Steen, Poul 
Charlotte 
Marianne 
Eskil 

 

Lokalplaner, 
lokale 
bestemmelser og 
bevaringsværdige 
bygninger 
 

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

 

Skovgruppen  Nikolaj, Steen 
Merete; Cira og 
Søren 

 

TisvildeNyt Deadline 10. oktober Alle  

Kommende 
møder 
Kl. 19 

Onsdag d. 7. september hos Cira 
Onsdag d. 5. oktober hos Claus 
Onsdag d. 2. november hos Stig 
Onsdag d. 7. december  

  

 


