
Møde i Tisvilde Lokalråd – 2. november 2022 kl. 19:00  

Hos Søren, Bækkebrovej 19 

 

Deltagere: Cajus Møller, Marianne Lassen, Steen Johansen, Claus Sabroe, Stig Sølvbjerg Hansen, Søren Grene, Frederik Buchvald. 

 

Referent: Frederik Buchvald 

 

Afbud/ fraværende: Poul Borring, Cira Aalund, Nikolaj Cederholm, Charlotte Onø, Merete Pryds Helle, Lis Freisner. 

 

 

 Hovedemner   

Punkt Formål mm. Hvem Til offentligt referat 

1.  Juletræstænding, Hvem gør hvad på 
dagen, Claus er bortrejst 
Julebelysning 10. nov med 
erhvervsforening 

Alle Der er valgt at fastholde juletræ med lys på Birkepladsen i december måned trods 
udfordringer med energikrise og stigende el-priser. Juletradition med tænding og 
julemand og slik til børnene samt biograf film finder sted som vanligt søndag d 27 
november kl. 16. 
  

2. Kielberg brev omkring vejnavn 
 
 

Brev Der har været foreslået fra efterkommere af Kielberg, at Birkepladsen skifter navn til 
Kielbergs plads for at markere denne meget driftige herre i Tisvilde for ca. 100 år siden 
og hans store entreprenør virksomhed i området – herunder det legendariske 
badehotel.   
Lokalrådet er forespurgt om deres holdning. Der er enighed om at navnet Birkepladsen 
er et så indgroet navn i folks bevidsthed og underbygger det lokale initiativ for år 
tilbage, hvor man fik fjernet en benzintank og i stedet fik grønt område med birketræer 
som de lokale selv plantede. Lokalrådet går derfor ikke ind for navneændring men har 
meldt tilbage, at familien kan forespørge om evt. hyrdebakken (hvor det gamle 
badehotel lå) – kunne være en mulighed og måske mere oplagt som ”Kielbergs udsigt” 
eller lignende. Lokalrådet gør ikke yderligere i denne sag indtil videre. 
 

3.  Borgermøde Emne Liv i Lejet 
Dialog om Tisvilde, Plakater, 
ophængning, info i biografen hvem? 

Alle Borgermødet med ordinære generalforsamling finder sted 29 januar 2023 kl. 10. 
I forbindelse med mødet planlægges dialogforum omkring ”Det gode liv i Tisvilde – når 
det ikke er sommer”.  
Nærmere info vil følge på sociale medier, hjemmeside, Tisvilde Nyt og lignende. 



4. Rekruttering til ny gruppe som vil 
videreføre ”grydetøserne” 
Tisvilde spiser sammen 
Hvordan er det gået? 
Steen og Cajus vil gerne hjælpe 

Merete Lokalrådet arbejder fortsat på at få koncept om fællesspisning op at stå. Der arbejdes 
på forskellige modeller. Der håbes på at kunne rekrutteres frivillige som på skift kan 
lave mad. I første omgang forsøges fællesspisning midt januar 2023 i Idrætshuset. 
Yderligere info vil følge på hjemmeside og sociale medier. 
 

5. Møde med kommunen, møde om 
Stranden 7. 
 

Claus, Frederik Der er igangværende arbejde i gang med henblik på revideret og opdateret lokalplan 
for det gamle fiskerleje i Lejet. Kommunen har udsendt materiale med detaljeret 
gennemgang af området og der er planlagt byvandring medio november med 
interessenter – herunder med deltagelse af personer fra arbejdsgruppen som er nedsat 
af Lokalrådet.  
Arbejdsgruppen vil mødes med henblik på gennemgang af fremsendte materiale fra 
kommunen; diskutere input til byvandringen og vil herefter følge processen tæt. Har 
givet udtryk for at vi løbende informeres og forventes at blive inddraget i det videre 
arbejde. 

 Faste punkter   

Punkt Formål mm. Hvem Til offentligt referat 

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

 
 

 Cajus vil deltage i kommende møde i Kystlaug d. 24. november. 
Lokalrådet fortsætter med deltagelse i ”Alliancen” (Fælles betegnelse for gruppe 
bestående af lokale foreninger) som tidligere samlet har formuleret til skriv til 
kommunen vedrørende sommerens aktiviteter i Tisvilde- Der er planlagt opfølgende 
møde med henblik på evaluering med kommunen, Politiet og andre relevante 
myndigheder.  Lokalrådet deltager med Claus og Frederik 

6. Ansøgninger   Stig Steen Johansen fra Lokalrådet har taget initiativ og vil forsøge at rejse penge fra fonde 
mm. til fornyelse af ”træ skulptur-stien” på naturgrunden ved Sankt Helene Center. 
Lokalrådet har ønske om at bevilge 10.000 kr. hvis det lykkes at rejse de nødvendige 
penge. 
Der foreligger tilbud fra kunstner som kan udføre arbejdet. 

7. Økonomi  
 
 

Stig 
 

Intet nyt. 

8. Årshjulet • Opdatering af årshjul 

• Planer for den kommende måned 
gennemgås. 

Alle Der planlægges at blive opsat plakater for Borgermødet i januar på strategiske steder i 
byen (Frederik) 



 Arbejdsgrupper 
  

Punkt Formål mm. Hvem Til offentligt referat 

Stier Vejby Tibirke selskabet vil eventuelt 
fuldføre Birthe´s arbejde med stier 

Frederik; Nikolaj 
C 

Projekt om stier i Tisvilde og omegn har længe været på tegnebrættet for Lokalrådet. 
Vejby Tibirke Selskabet har vist interesse for samme emne og mulighed for samarbejde 
på dette område vil afsøges. 

Trafik  Har der været afholdt møde? 
Brev: SV: Farligt kryds v. Tisvilde 
bygade 21 a-o. 

Charlotte,  
Rikke Njust 
Per Mundus 

Lokalrådet har modtaget mail fra borgen vedr. krydset Bygaden/Godhavnsvej hvor det 
fremføres at der trods hastighedsbegrænsninger fortsat er utryghed omkring 
trafiksikkerhed. Mail videresendt til ”Trafik gruppen” som vil kigge på hvorvidt der er 
mulige yderligere tiltag. 

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

Claus, Stig 
Steen, Poul 
Charlotte 
Marianne, Eskil 

Indskrivning til loppemarked 2023 bliver søndag 7 maj. 
Der vil være loppemarked 3/6 – 19/8- 2023. 

Lokalplaner, 
lokale 
bestemmelser 
og lokal 
forskønnelse 
 

Kulturnat Lokalrådet deltager i 
Kulturnat. 
Evaluering! 

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

Se punkt 5. 

Skovgruppen Har der været møde Nikolaj, Steen 
Merete, Søren 

Intet nyt. 

TisvildeNyt Deadline 1. december Alle  

Kommende 
møder 
 

Onsdag d. 7. december hos Stig Alle  

Eventuelt Årsmiddag   

 


