
Møde i Tisvilde Lokalråd – 10. august 2022 kl. 19:00  

Hos Frederik, Helenekildevej 5 

 

Deltagere: Charlotte Onø, Cajus Møller, Marianne Lassen, Steen Johansen, Nikolaj Cederholm, Frederik Buchvald, Poul Borring; Claus Sabroe; Merete Pryds Helle; Lis 
Freisner. 

Referent: Frederik Buchvald 

Afbud/ fraværende: Stig Sølvbjerg Hansen, Søren Grene, Cira Aalund, Cajus Møller 

 

Punkt Formål mm. Hvem  

1.  Sommeren i Tisvilde Alle Uge 29 og MIL: 
Sommeren aktiviteter i Tisvilde blev gennemgået og diskuteret. Overordnede holdning var at 
tingene blev afviklet med mere styring end senere år efter tilbagekomst af MIL – om end der 
fortsat er udfordringer og forhold der kan forbedres. Lokalrådet vil udarbejde liste med forhold 
og forslag til ændringer som vi finder mere hensigtsmæssig og som vil blive viderebragt til 
relevante fora. 
Af konkrete forhold som specifikt blev nævnt og diskuteret var: langvarig nedtagning på 
parkeringsplads; begrænsede muligheder for handicappede/dårligt gående at benytte strand 
og rampe i ugerne omkring MIL; mulighed for adgangskontrol for bilernes ærinde oppe ved 
Godhavn – herunder også muligheder for afhentning af festivalbilletter, taxa ruter samt ønske 
om være bæredygtig festival.  
Lokalrådets bemærkninger tages med til møde i ”Alliancen” – så der kan gives fælles 
tilbagemelding til kommunen m.fl. 
 
Sankt Hans: Endelig evaluering afventes (Cira ikke til stede). Enighed om fint arrangement, men 
konditioner omkring båltalen – herunder specielt at man kan høre den bør der have fokus på 
næste år. 
 
Kanonhalløj: 
Tilfredsstillende afvikling af primære program, men enighed om at der visse dage var mere 
natklub end kultur. Regler og aftaler for støj / ”natdiskotek” skal til næste år stå mere klart 
inden sommeren går i gang og høring jf. som var gældende for Buhls baghave må indgives 
(Claus følger op på dette). 
 
Buhls baghave: 
Det generelle indtryk var at dette foregik og blev afviklet uden nævneværdige bemærkninger.  



Punkt Formål mm. Hvem  

2.  Trafik  Cira  

3.  Naturlegeplads Sankt Helene 
Center 

 Steen afventer snarligt tilbud på en renovering. 

4 Nationalparkrådet  Der er aktuelt ledig plads i Nationalparkrådet som er rådgivende for bestyrelsen for 
Nationalpark Kongernes Nordsjælland. Stig Hoffmeyer fra Grundejerforeningen har været 
indstillet fra vores lokalområde, mens Dronningmølle også har indstillet kandidat. Der afventes 
endelig valg. 

5. Status på brugen af Dropbox Marianne  

6. Opdatering af siden ’Aktuelt’ på 
vores hjemmeside 

Marianne  

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

   

7. 
Ansøgninger 

  Stig Lokalrådet har indvilget i at støtte fejemaskine ifm uge 29 med max 5000 kr. 

8. Økonomi  
 
 
 

Stig 
 
 

 

9. Årshjulet • Opdatering af årshjul 

• Planer for den kommende 
måned gennemgås. 

 

Cira 
Alle 

Årshjulet gennemgås. Birkepladsen skal bookes for kommende års loppemarkeder samt jul. 

Stier  Nikolaj 
Frederik 
Jens 
 

 



Punkt Formål mm. Hvem  

Trafik   Charlotte, Cira 
Rikke Njust 
Per Mundus 

 

Loppemarked  Claus, Stig 
Steen, Poul 
Charlotte 
Marianne 
Eskil 

 

Lokalplaner, 
lokale 
bestemmelser 
og lokal 
forskønnelse 
 

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

 

Skovgruppen  Nikolaj, Steen 
Merete 

 

Stationen som 
kulturcentrum 

 Frederik, Poul  

TisvildeNyt Deadline 10. august Alle Indlæg om rekruttering til ny gruppe som vil videreføre ”grydetøserne” (Merete) 
Indlæg om loppemarkedet 2022 (Claus) 
 

Kommende 
møder 
Kl. 19 

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. 

 


