
Møde i Tisvilde Lokalråd – 7. december 2022 kl. 19:00  
Hos Stig, Tisvilde Bygade 52 

 

Deltagere: Cajus Møller, Marianne Lassen, Steen Johansen, Claus Sabroe, Stig Sølvbjerg Hansen, Frederik Buchvald, Poul Borring, Charlotte Onø, Merete Pryds Helle, Lis 
Freisner. 
Referent: Frederik Buchvald 
 
Afbud/fraværende: Nikolaj Cederholm; Søren Grene 
 

 Hovedemner   

Punkt Formål mm. Hvem Til offentligt referat 

1.  Hvordan gik juletræstænding? Steen, Cajus, 
Marianne 

Tilfredsstillende forløb med stort fremmøde på både Birkepladsen og efterfølgende i 
Biografen.  

2. Planlægning af fællesspisning 18/1-23 
i Idrætshuset 

Cajus; Merete Lokalrådet vil gerne styrke det lokale fællesskab og står for en fællesspisning 
onsdag d. 18. januar 2023 i Idrætshuset. Alle er meget velkomne, og vi tager 
hensyn til de mindste, så familier også kan være med. Yderligere info vil følge 
på hjemmesiden og facebook. 
 

3.  Orientering om projekt natur-
legeplads ved Skt. Helene Centret 

Steen Der arbejdes fortsat videre med planerne om renovering af Skulptur legeplads ved 
Sankt Helene Center. Økonomien er fortsat udfordring men der søges diverse fonde. 
Både Lokalrådet og Vejby Tibirke Selskabet har givet tilsagn om mindre beløb. 
Der vil komme beskrivelse af projektet i Tisvilde Nyt i en af de kommende udgaver. 

4 Skulptur på Birkepladsen Cajus Lokalrådet arbejder fortsat med at der på Birkepladsen kan opsættes skulptur med 
inspiration og som fejring af tidligere Nobel prismodtagere som har boet i 
lokalområdet. Der er fortsat behov for at opnå betydelig fondsstøtte til projektet for at 
det kan blive realiseret. Både Visit Nordsjælland og Esrum-Tisvilde Ruten har vist 
interesse for at kunne brande det som en del af deres aktiviteter. 

4. Orientering vedr. årsfest Stig  

5. Navngivning Kielberg  Kielberg var en driftig herre i lokalområdet for 100 år siden og var blandt med i 
opførelsen af Tisvilde Badehotel. I dialog med efterkommere, kommunen og Vejby-
Tibirke Selskabet støtter Lokalrådet op om at sti ved Hyrdebakken kan opkaldes efter 
Kielberg – som Kielberg stien. 



6. Vi tager en runde om alle stiller op til 
lokalrådet igen ved valg i januar 

Alle  

 Faste punkter   

Punkt Formål mm. Hvem Til offentligt referat 

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

Møde med Gribskov Kommune og om 
sommerens arrangementer  
 
Møde om Tisvildehuset 
 
Idé-cafe om ”Grønne ideer og 
projekter” 
 
Projekter i Nationalparken iht. mail 
 
 
 
Stiftende generalforsamling i 
foreningen Stenrev på Nordkysten 

Claus, 
Frederik 
 
Poul 
 
Søren, Steen 
 
 
Marianne 
 
 
 
Cajus 

Lokalrådet har deltaget i møde med kommunen omkring MIL og sommerens aktiviteter 
hvor der både deltog embedsfolk, politikere, ”beredskabet” fraset Politiet samt de 
øvrige foreninger som er repræsenteret i ”Tisvilde Alliancen”.  Der var tale om 
konstruktivt møde og Lokalrådet vil løbende sikre, at kontakten og dialogen med 
kommunen opretholdes. 
 
Lokalrådet har deltaget i informationsmøde omkring planerne og visionerne for 
Tisvildehuset. Lokalrådet støtter selvfølgelig op om ide og projekt og der er enighed om 
at vi gerne vil hjælpe og være fremadrettet være aktiv deltager hvis det skulle ønskes. 
Der lavet 2 flotte publikationer som omhandler selve byggeprojektet samt visionsplan. 
 
Lokalrådet har deltaget i ”Ide-Cafe” om grønne ideer og projekter i Gribskov Kommune. 
Man er fortsat på spæde start, men der vil være opfølgende møde i februar 2023. 
Lokalrådet ser den ”grønne strategiplan” i kommunen som et vigtigt område som vi vil 
prioritere at følge og komme med input. 
 
Lokalrådet har deltaget i stiftende generalforsamling i foreningen ”Stenrev på 
nordkysten” og repræsentant er valgt som suppleant i bestyrelsen. Lokalrådet vil 
indmelde sig i foreningen med henblik på helt tæt at kunne følge planer og projekter 
omkring kystbeskyttelse af sjællandske nordkyst. 
 
Lokalrådet har deltaget i møde med de andre lokalforeninger i Gribskov for man fik 
præsenteret ”Grønne nabofællesskaber”. 
26 jan 2023 afholdes strategiworkshop, hvor man kan samles i en gruppe og høre med 
online samt lægge strategi for hvordan den grønne omstilling skal se ud i ens eget 
lokalområde. Dette er en oplagt mulighed for ens lokalråd eller andre i lokalområdet 
som I tænker gerne vil være med. 
 
Grøn Højskole i Helsinge på Bymosehegn d.10-12 marts, hvor alle fra hele Danmark 
mødes på tværs af de grønne nabofællesskaber  
 



7. Ansøgninger   Stig Lokalrådet har ikke modtaget nogen ansøgninger 

8. Økonomi  
 
 
 

Stig 
 
 

Årsregnskab for 2022 fremlægges på årlige Borgermøde og generalforsamling 29 
januar 2023. 

9. Årshjulet • Opdatering af årshjul 

• Planer for den kommende måned 
gennemgås. 

Alle  

 Arbejdsgrupper 
  

Punkt Formål mm. Hvem Til offentligt referat 

Stier Vejby-Tibirke selskabet vil fuldføre 
Birtes arbejde med stier 

Frederik, 
Nikolaj 

Vejby Tibirke Selskabet har påtaget sig opgaven med at udgive lille pamflet omkring 
stier og deres historie i vores lokalområde. Lokalrådet har vedvarende fokus på at de 
gamle stisystemer ikke uretmæssigt lukkes. 

Trafik  Har der været afholdt møde? 
 

Charlotte, Lis 
Rikke Njust 
Per Mundus 

Lokalrådet ønsker forsat og vil gerne arbejde for at hastigheden nedsættes til 40 km/t 
på hele strækningen fra Tisvilde til Tisvildeleje – herunder genoplive ideen om 
muligheden for chikaner/blomsterkasser. Dette af hensyn til både trafikstøj samt 
trafiksikkerhed. Andre lokalforeninger kan medinddrages i dette arbejde.  

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 

 

Lokalplaner, 
lokale 
bestemmelser 
og lokal 
forskønnelse 
 

Møde vedr. Ved stranden 7 
Møde i arbejdsgruppen 3/11 

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

Lokalrådet deltager sammen med Grundejerforeningen og Vejby Tibirke Selskabet og 
kommunen mhp udarbejdelse af ny revideret lokalplan for området omkring det gamle 
fiskerleje. Som planen ligger nu vil det endelige lokalplansudkast blive sendt til offentlig 
høring i foråret 2023. Lokalrådet følger udviklingen nøje. 



Skovgruppen Har der været afholdt møde? Nikolaj, Steen 
Merete. 

 

TisvildeNyt Deadline  Alle  

Kommende 
møder 
 

Onsdag d. 7. december Stig 
Onsdag d. 4. januar hos Charlotte 
Onsdag d. 1. februar hos Claus 
Onsdag d. 1. marts hos Frederik 
Onsdag d. 12. april hos 
Onsdag d. 3. maj hos 
Onsdag d. 7. juni hos 

Alle  

 


