
Referat af møde i Græsted Byforum 
mandag 17. juni 2019 i BLIK – Græsted Bibliotek. 

Punkt Dagsorden og referat

1 19:00-19:05 Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde
 

Ref. Godkendt. 

Spørgsmål til hvor man kan finde dagsorden og referat. Det ligger på hjemmesiden 
græsted.dk. 

2 19:05-19:20
Orientering fra Græsted Borgerforening
 
Orientering fra Gribskov Kommune
Herunder sidste anlæg i byen og eventuel fælles nyhed i den forbindelse. Også spørgsmål 
fra borgerforeningen:
- Nyt projekt ved præstegårdsjorden?
- Sten ved indgang til Folkeparken 
- Skiltning ved perimeterstien, mulighed for skiltning til begge sider
- Velkommen-til-Græsted skilt på hver side af vejen og ved alle indkørselsveje?
- Løb som afslutning på stier og sammenhænge? 

Ref. Orientering fra Græsted Borgerforening
Hans Emil Hjerl er ny formand for Græsted Borgerforening og Erling Sangill er næstformand. 

Der afholdes Sankt Hans i Græsted Folkepark.
Karin Lind holder åbningstale. Der er brug for hjælp til at få Sankt hans bålet ind fredag kl 
16. 

Borgerforeningen er blevet opfordret til at reklamere for sig selv og der er derfor udarbejdet
postkort, som alle kan tage med til deres bagland, og kortene uddeles til Sankt hans. 

Orientering fra Gribskov Kommune
Et forslag til udbygning af præstegårdsjorden med boliger forventes behandlet politisk i 
august. Der skal udarbejdes ny lokalplan for projektet.

Der er lagt sten ved indkørslen til folkeparken på grund af problemer med at der bliver kørt 
gennem parken. Det er muligt at flytte stenene i forbindelse med arrangementer, hvis man 
har brug for at køre ind. Stien kan dog ikke holde til tunge køretøjer. 

De sidste skilte er ved at være opsat og der skal flyttes et hegn langs omfartsvejen, så der 
kan slås græs til angivelse af et trampespor. Kommunen checker op på muligheden for at 
supplerer skiltene, så ruten vises fra begge sider. 

Der er kun givet tilladelse til et enkelt byskilt og der er ikke mulighed for at opsætte yderlige 
byskiltes som del af områdefornyelsesprojektet. Drøftelse af muligheden for at byen kan gå i
dialog med/ansøge kommunen om yderligere skilte. 



Kommunen vil sammen med borgerforeningen udarbejde en afrundende fortælling om de 
sidste tiltag, det samlede projekt og nye initiativer. Kommunen kan ikke stå for en event. 
Drøftelse af om lokale klubber kan bruge perimeterstien i forbindelse med afholdelse af løb,
om skolen kan bruge den til skolerne motionsdag etc. for at få skabt fokus på den. Også 
ideer om at få lavet postkort med oversigt over ruten. 

3 19:20-19:30 Nye offentlige toiletter? 
Borgerforeningen ønsker at høre om status for etablering af nye offentlige toiletter i 
kommunen. Er det aktuelt for Græsted?
Gribskov Kommune har i budget 2019 afsat midler til opgradering af kommunens 
toiletfaciliteter. Der arbejdes pt. på en oversigt over mulige tiltag, som forelægges politisk i 
august. 

Ref. Drøftelse af hvor et toilet ønskes placeret. Mest oplagt ved torvet, men ved 
parkeringsarealet. 

Borgerforeningen har været i dialog med Græsted Vandværk, der vil gerne betale tilslutning 
og måler til dette. 

Hvis kommunen har mange penge vil man også gerne have et toilet i folkeparken. 

Opfordring til at man tænker over tilgængelighed, når man opsætter toiletter til 
arrangementer. 

4 19:30-19:40 Status for Søborg Sø v. Geert Ahrends 
 

Ref. Geert præsenterede oplæg for stiforløb langs Søborg Sø, der også præsenteres for 
Naturstyrelsen til møde 18. juni. 



5 19:40-20:20 Status for nye initiativer i byen
- Vision
- Borgerhus
- Infotavle
- Velkomstpakke til nytilflyttere

Ref. Visionsgruppen har nedlagt sig selv. Gruppen vil fokusere på at gøre opmærksom på 
visionen gennem pressen mv.  
Borger har henvendt sig til borgerforeningen med ønske om at lave plan for udseende for 
bymidten. Borger er opfordret til at samarbejde med visionsgruppen. 

Borgerhusgruppen var ikke repræsenteret til mødet. 

Der er arbejdet på en opsætning med infotavle, der kan bruges i vinduet hos EDC-
mægleren, som aftalt. Der er lavet en opsætning, der så vises to måneder ad gangen. Der 
blev drøftet kommentarer til detaljer i opsætningen. 

Velkomstpakke – ikke noget nyt pt. Borgerforeningen og Erhvervs- og handelsforeningen vil 



gå i dialog om det. 

6 Fremadrettet samarbejde i Græsted Byforum
Har kommunen en væsentlig rolle i forhold til realisering af nye initiativer?

Ref. Drøftelse af forummets rolle: 
God mulighed for at være opdateret på hvad der rører sig i byen. 
Hensigtsmæssigt for byen at have en samlet indgang til kommunen. 
God mulighed for at have en dialog mellem borgere, administration og politikere, hvor der 
er grundlag for samarbejde. Også godt grundlag for konkretisering af projekter og at hente 
konkret viden og ønsker fra byen. 
Relevant for borgerne at høre hvad det politiske fokus og interesser er. 
Væsentligt at vide at man har fælles interesser på tværs af borgere og politikere. 
Opsigtsvækkende at de lokale politikere fra byen ikke har deltaget i byforum. 

Drøftelse af hvordan Græsted samarbejder med andre lokalforeninger? Eksempelvis i 
forbindelse med Søborg Sø. 
Græsted Borgerforening er med i Lokalforeningsrådet. 

7 21:00 Evt.

Ref. Er der en flagmand på torvet? Spejderne står for det. Drøftelse af om der er flag oppe på 
flagdage? Der bliver fulgt op på sagen. 

Test af intelligente skraldespande – hvad er status? Indsat eftermødet: Projektet er stadig på
forsøgsstadie. Planlagt udbud var nødt til at blive annulleret, men det er muligt der kommer 
nyt udbud sidst på året. 

Sundhedshus, hvad er status? Der er pt ikke nogen nærmere afklaring.

Forslag om at skolen har affaldsindsamling gennem byen. Græsted Skole har indgivet ønske 
om at have sortering i seks affaldsfraktioner i klasserne, men projektet er gået til 
Nordstjerneskolen. 
Der er meget brug af de nye affaldssorteringsbeholdere ved Fakta. 
Stadig udfordringer med plast i folkeparken, der bliver blæst der over fra butikkerne. 

Spørgsmål til hvorvidt der er overvejet vejbump ved Præstevej, da mange kører med høj 
hastighed. Også ønske om vejbump ved andre indkørselsveje. Opfordring til at skrive det til 
kommunen. Også drøftelse af, at det kan være irriterende at bo ved siden af et vejbump. 
Politiet har tidligere opfordret til at man kan sende dem en sms. Man kan også løbende 
orientere dem om hvor der er udfordringer med højfart og de kan komme og lave måling. 

Opfordring til også at bruge Tip-kommunen. Enten som app eller gennem kommunens 
hjemmeside. 

Reklame for Nordkystens Kunsttriennale, der den 22.06.2019 har et åbningsprogram, hvor 
der er tur forbi Græsted Torv kl 16:15. Se mere på nkkt.dk. 
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