Gribskov Landligger Forbund
Dato: 15. februar 2020

Referat af Bestyrelses møde nr. 2
tirsdag 11. februar 2020 kl. 16:00 Gilleleje Bibliotek, 3250 Gilleleje

Deltagere:

Annelone Jensen (Annelone)
Bent Guldborg (Bent)
Søren Hansen (SørenH)
Kjell Nilsson (Kjell) – afbud
Inge-Lise Knuthsen (Inge-Lise)
Søren Bald (SørenB) - afbud
Kirsten Jessen (Kirsten)
Torben Jensen (Torben)

Mødeleder: Annelone
Pkt. 1. Godkendelse af referat fra Bestyrelsesmøde nr 1.
Referatet er godkendt

Pkt. 2 Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt

Pkt. 3 Bestyrelsens Forretningsorden

Annelone opdaterer og sender til Kjell, som sender den til bestyrelsen.

Pkt. 4 Orientering
1. Gribskov Kommune
Kirsten har lavet et godt referat af kommunens Dialogmøde med Byrådet omkring
Tivilde/Tisvildeleje og omegns udviklingspotentiale (som vi har fået lov at vedhæfte, som
Bilag1)

2. Gribvand
Gribvands møde Grundejerforeningen på Sandet (med bl.a. Annelone) vedr måleraflæsning
er udsat

3. Lokale medier
Intet nyt

4. Nordkystens Fremtid
Intet nyt
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5. Nationalpark Kongernes Nordsjælland
Præsentationsmaterialet i forbindelse med høringen om Nationalparkplanen for Kongernes
Nordsjælland er lagt på hjemmesiden. SørenBs høringssvar godkendes. Kjell fremsender det,
som GLF's høringssvar.

6. Det Grønne Dialog Forum
Der er aflagt referat på Gribskov Kommunes hjemmeside fra sidste møde:
https://www.gribskov.dk/media/5142/dgd-11-december-2019-ref.pdf

og fremlagt et oplæg til Gribsskov Kommunes nye Stiplan:
https://www.gribskov.dk/media/5141/dgd-stier-december-2019.pdf

og fremlagt en statusopdatering på Nordkystensfremtid:
https://www.gribskov.dk/media/5144/nordkystens-fremtid-det-groenne-dialogforum-002.pdf

A: Orientering fra formanden
Marianne Ujvari og NielsTørslev har begge sagt ja til at give en halv times orientering efter
middagen på Forårsmødet:
1. Status på høringen om Nationalparkplanen - Nationalpark Kongernes Nordsjælland ved
Sekretariatschef Marianne Lund Ujvári?
2. Gribskov Kommune – Emne beskrivelse vil vi vende tilbage til tættere på Forårsmødet, men
vil formentlig omfatte emner som: Klima & kystsikringsplan/ Status affaldssortering/Stiplan?
Ved Gribskov Kommunes Tekniske direktør Niels Tørslev

B: Orientering fra Kassereren
Bent orienterede om det aktuelle regnskab.

C: Orientering fra Sekretæren
Et punkt på næste møde skal være hjemmesiden, - blandt andet om hvad vi vil bruge den til.

D: Orientering fra Medlemmer

Vedr ændring af lokalplaner i Smidstrup: Kjell og Annelone undersøger, hvad ændringerne præcist
går ud på og melder tilbage til bestyrelsen.

Pkt. 5 Eventuelt

Ingen bemærkninger

Pkt. 6 Næste møde: Tirsdag 14. april 2020, kl. 16:00 Gilleleje Bibliotek
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BILAG 1
Dialogmøde m Byrådet omkring Tivilde/Tisvildeleje og omegns
udviklingspotentiale
Resume fra møde med Gribskov Byråd
” Bor du i Tisvilde/Tisvildeleje eller er du på anden vis aktiv og har interesse i
udvikling af lokalområdet?”
Fra: Kirsten E. Jessen
Dato: 06-02-2020
Gribskov Byråd havde inviteret til dialogmøde om udviklingen iTisvilde/Tisvildeleje
og omegn. Kommunen ønskede ”at tale”/at få de fremmødtes holdt til de
potentialer området har.
Mødet blev afholdt d. 4.februar 2020, på Sankt Helene Centeret
Der deltog ca. 100 borgere i mødet, herunder også nogle sommerhusejere.
Borgermesteren, Anders Gerner Frost, bød velkommen og gav herefter ordet til
Allan Jensen, fra TGI (Tisvildeleje Gymnastik og Idrætsforeningen). Allan Jensen
talte godt for planerne om et nyt ”Tisvildehus”, til erstatning for det eksisterende
og meget nedslidte idrætshus. Tankerne er, at ”huset” skal være et aktivt
mødested for diverse aktiviteter (gymnastik, foredrag, musikarrangementer,
”Grydetøserne”, Bridgeklubben etc.).
Herefter overlod borgermesteren styringen af mødet til den nye
Kommunaldirektør, Sascha Volmer Sørensen. Oplægget var utrolig kort og herefter
var der lagt op til rundbordssamtale/diskussion omkring hvordan vi som borgere
og sommerhusejere ser udviklingen i lokalsamfundet/landsbyen, byerne omkring
Tisvildeleje og naturen. Mødedeltagere var placeret ved 8-mandsborde sammen
med en politiker og en repræsentant fra administrationen.
Hvad talte vi om ved mit bord?
Alle var enige om ikke at nævne ”MIL”/Musik i Lejet. Men denne event blev dog
alligevel på ”snedig vis” nævnt som ”det vi ikke må sige”. Der var jo mange andre
områder som der også var vigtige at komme omkring så som, turisme,
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børnefamilier, skoler, daginstitutioner, ældre, boformer, udvikling af byen,
kollektiv trafik, lokalplaner etc.
- Turisme – herunder gik samtalen på: Hvor meget kan byen bære, er ”the
tipping point” nået - ”nok er nok”. Flere storbyer så som Barcelona og Berlin for
ikke at nævne Skagen og Løkken er ved at ændre holdning til hvor mange turister
de respektive byer kan rumme.
Der var et bredt ønske om:
Kvalitet i stedet for kvantitet. Der bør udarbejdes en ”Turismetstrategi” i
samarbejde med borgerne i lokalsamfundene.
- Naturen og miljøet – Bliver Tisvilde Hegn ”mishandlet” ved øget besøg.
Der var stor bekymring for om Tisvilde Hegn bliver ”mishandlet” ved øgning af
diverse events, sportsaktiviteter mv. Det bør tages meget mere vare på naturen,
faunaen, dyrelivet og den fred og ro som beboere, sommerhusejere og turister er
kommet for at nyde og opleve.
- ”Events”
Der var fra borgerside bred enighed om en langt bedre styring af tilladelser til
”events”/bla. udendørs musik i sommerperioden, blokering af den store
parkeringsplads ved stranden i flere uger pga. MIL.
- Bosætning
Mange nævnte behovet og ønsket om ældreboliger/seniorkollektiver i nærområdet.
Og selvfølgelig at unge familier vil bosætte sig i området.
Her sagde Pernille Kromann Sams (Nygribskov), at kommunen ikke bygger boliger.
men kan udlægge arealer til investorer, som så kan opføre boliger. Der var
desværre ikke meget forståelse for en langt bedre planlægning af behovet for også
ældrevenlige boliger. Det er jo bemærkelsesværdig, når der er en ret stigende
ældrebefolkning i hele Gribskov Kommune.
- Infrastruktur
Her nævntes bla.
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- Bedre offentlig transport bla. manglende busforbindelse til Tibirke Bakker, flere
afgange med Lokalbanen, generelt bedre kollektiv transport.
- Øget hastighedsbegrænsning gennem byen men sandelig også i de nærliggende
områder.
- Hjælp fra kommunalt hold til vedligeholdelse af veje (privatveje) herunder evt.
hjælp til at etablering af vejlaug.
Konklusion ved mit bord
Der skal findes en bedre balance mellem bla.
- bevarelse af naturværdierne, skovene, det åbne landskab (færre hegn omkring
sommerhuse og helårshuse), og den øget brugen af vores skove og andre
naturområder.
- at bevare nærmiljøet og sammenholdet i lokalsamfundet og dets særegne vs
øget turisme
- flere ”events” og mange flere turister og byens størrelse samt påvirkning af
omegnen - ”Nok er Nok”
Endvidere var der et stort ønske om
- boliger til ældre
- bedre kollektiv trafik
- hastighedsdæmpende foranstaltninger feks. kun 30km gennem Tisvildeleje og
omegn, etablering af chikaner etc.
Sidst men ikke mindst var der en kraftig opfordring til politikerne (Byrådet mf.)
om at
- FØLGE op på de mange forslag som forsamlingen kom med og ikke blot tage de
konstruktive kommentarer med hjem i ”skuffen”. Der skal følges op med nye
møder og konstruktive tiltag.
- Borgerne ønsker medindflydelse, der er mange kompetencer blandt lokale
ildsjæle som der kan drages nytte af feks. i forbindelse med udarbejdelse af
Lokalplaner.
”Samskabelse”/medinddragelse blev nævnt og efterlyst. Her blev de to
repræsentanter fra kommunen meget tavse. Hvilket de var det meget af tiden.
- Der var et meget stort ønske om en forbedret dialog med kommunen!!!
Afslutning
Kommunaldirektøren samlede op ved at bede en talsmand fra enkelte borde om
kort et resume af de vigtigste emner, som de havde debatteret. Disse emner var
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stort set i tråd med ovenstående og selvfølgelig havde nogle også kommentarer til
skolens fremtid/overlevelse.
Et medlem fra Lokalrådet i Tisvildeleje opfordrede til, at Lokalrådet blev inddraget
i forbindelse med planlægningen, ansøgninger mv. om diverse events i stedet for
at blive indbudt til et evalueringsmøde, når de fleste aktiviteter var afholdt.
Min personlige observation var, at mødet var arrangeret for, at give politikerne en
ide om, hvilke områder de fremover skal inddrage i diverse strategier.
Det bliver interessant at se hvad der eventuelt skrives i pressen om mødet og om
kommunen vil bruge nogle af alle de gode forslag der kom frem på mødet.
Mange hilsner
Kirsten
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