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Pkt Dagsorden og referat
1 Siden sidst - opfølgning fra sidste møde

Byrådets godkendelse
Byrådet godkendte 20.06.2016 fordelingen af midler til projekter i Græsted og at vi 
arbejder videre med Græsted Byforum. Punkterne til Byrådets møde drøftede vi sidste 
gang til mødet i Græsted Byforum. 

Fordeling af midler kan ses her: 

 

Afrapportering fra udviklingsprojekt
Ministeriet for Udlændinge, Integration og Boliger har rapporten fra udviklingsprojektet til 
godkendelse. Gribskov Kommune har udarbejdet rapporten, der indeholder anbefalinger 
til hvordan en kommune bedst kan arbejde med borgerdreven byudvikling. 

Rapporten ligger pt. til godkendelse hos ministeriet.



Ref. Godkendt. 

Drøftelse af hvorvidt det skal politisk godkendes at frigive midler og godkende de enkelte 
projekter. Den konkrete proces drøftes i forbindelse med videre arbejde med 
delprojekterne. 

Det er vigtigt i den videre proces at have åbenhed omkring planlægningsprocessen og 
beslutningsprocessen. 

Når rapporten fra projektet er godkendt sender Karina et link til den. 
2 Nyt fra deltagerne?

Som led i at styrke Græsted Byforum er det besluttet, at alle deltagere kan have 
tilbagemeldinger og kommentarer med fra deres bagland. 

Er der nogle, der har kommentarer eller spørgsmål til tidligere punkter eller aktuelle 
dagsordenpunkter? 

Andet nyt fra deltagerne? 

Ref. Bo Jul Nielsen fortalte, at der i forbindelse med de aktuelle budgetforhandlinger i Byrådet 
er forslag om at afsætte midler, der kan bruges til at videreføre erfaringerne fra Græsted 
til resten af kommunen. 

Veterantogsmuseet er videre med deres byggeprojekt og forventer at gå i jorden i 
efteråret 2016. Der arbejdes på et nyt skiftespor og det er tanken at der kan være 
veterantog på eventpladsen i forbindelse med Veterantræf i Græsted 2017. 

Der har været afholdt et møde om de videre aktiviteter på eventpladsen. Eventforeningen,
træfforeningen, Fredbogård og Veterantogsmuseet har et godt samarbejde. Der er 
derudover et godt samarbejde med kommunen om udvikling af indgangsområdet. 

Græsted Kirke fejre i 2017 500 året for reformationen med foredragsrække, torvedag med
middelaldertema, katekismusskole i præstegårdsladen. 

En lille arbejdsgruppe arbejder på at få flere aktiviteter på torvet. Der er planlagt en 
årsfest for torvet d. 17. september, med boder, musik og aktiviteter. Der er flere med til at 
stå for dagen, blandt andet badmintonklubben, biblioteket, Græsted Handels- og 
erhvervsforening og Græsted Borgerforening. 

Plantebyttearrangement er flyttet fra Helsinge til Græsted og afholdes på torvet. Der er 
også plantebyttearrangement i Frivilligcenteret. 

Arbejdsgruppen om torvet har også planer om en Halloweenfest, markedsdage, 
juletræstænding med julemarked og til næste år at afholde 'sportens dag' 

Drøftelse af om kommunen har en storskærm foreninger har mulighed for at låne. Karina 
checker. 

Drøftelse af vigtigheden af, at arrangementer koordineres på tværs, så der så vidt muligt 
ikke bliver flere af samme type arrangement på samme dag, men at man er opmærksom 
på at understøtte hinandens initiativer. 

3  Videre proces med tiltag i Græsted som del af områdefornyelsesprojektet
Tiltag
• Centerområdet
• Overgang mellem Centerområdet og Folkeparken
• Hovedgaden
• Torvet
• Parkeringspladsen
• Stier
•
Samarbejde med ekstern rådgiver om arkitektfaglig bistand. Rådgiver skal være med til at
konkretisere og kvalificere de konkrete tiltag sammen med borgergrupperne. Øvelsen er 



nu ikke at åbne op for mange nye ideer, men at konkretisere dem, der ligger nu, så ideer 
kan realiseres. Derudover skal rådgiver være med til at udarbejde nødvendigt 
tegningsmateriale. 

Der vil for alle tiltag være særlig opmærksomhed på at sikre den videre drift. 
Ref. Gribskov Kommune har nu indgået aftale med rådgivere fra Bascon om at bistå den 

videre proces. Bascon skal primært give arkitektfaglig bistand og er vant til at formulere i 
dialog med borgere. 

Der er pt. tanker om: 

Centerområdet: Der er planer om at få mere grønt, så der skabes bedre sammenhæng 
med Folkeparken. Der er lige nu tre træer, der er sat i plantekasser og som blev opsat i 
forbindelse med arrangementet til Sankt Hans. Positiv tilbagemelding i forhold til de træer,
der nu er opsat. Der er derudover særligt fokus på ikke at have så mange forskellige 
niveauer i området og at gå i dialog med ejerne af butikkerne om ændringer ved 
parkeringsarealerne. 

Folkeparken: Der arbejdes videre med anlæg i parken og derudover vil der være særligt 
fokus på indgangen til parken. 

Græsted Hovedgade og Torvet: Der skal ske en nærmere afklaring af hvilke tiltag, der 
konkret kan ske i Hovedgaden. Der er spørgsmål om ændringer af facader, eventuel ny 
lokalplan, mulighed for trafiktællinger mv. der må afklares inden der besluttes hvad der 
kan og skal ske. Bemærkning om, at de stativer, der er opsat til planter i dag står uden 
noget grønt i dag. 
Mange af dem, der sidder i 'Bymidtegruppen' i dag arbejder med Centerområdet og det 
kan være hensigtsmæssigt at få flere tilknyttet gruppen, der arbejder med torvet og 
hovedgaden. 
Drøftelse af, at torvet i dag kan virke lidt tomt og koldt og at der kan komme noget 
afskærmning mod vejen. Også forslag om at opsætte opslagstavle eller plakatsøjle. 
Kunstrådet har gerne ville donere en skulptur eller andet til torvet. Det tages med i 
forbindelse med det videre forløb. 
Der blev stillet spørgsmål ved hvem, der fjerner ukrudt på torvet. Karina checker hvilken 
aftale kommunen har. 

Parkeringsplads: der er afsat midler til at forbedre indkørsel til parkeringspladsen. Enten 
med en ekstra indkørsel eller ved at udvide den, der er i dag. Derudover er der midler til 
at optegne parkeringspladserne. Der savnes skilte, der viser hen til hvor 
parkeringspladsen er og hvordan man kører ind til den. 

Stier: Der er udarbejdet et detaljeret projekt og det vil være muligt forholdsvis hurtigt at 
realisere noget af arbejdet. 

Som del af projektet er oprettet hjemmesiden www.græsted.dk, hvor man kan læse om 
de enkelte delprojekter og planer for byen og hvor der er en kalender, der viser aktuelle 
arrangementer i byen. Hjemmesiden er den digitale opslagstavle, der kan supplere den 
fysiske, der eventuelt kommer på Græsted torv. 

4 Aflysning af lokalplan for Fakta-bygning
Til Plan- og Miljøudvalgets møde i september er et punkt med forslag om at aflyse 
lokalplan for den tidligere Fakta-butik. Forslag om aflysning af lokalplan skal sendes i 
offentlig fremlæggelse. 
Ejer af bygningen ønsker at indrette den med ældreegnede boliger i stueetagen, hvilket 
ikke er tilladt i henhold til gældende lokalplan.

Har Græsted Byforum udtalelse til behandling af det punkt? 

Ref. Godkendt. Der var positive tilkendegivelser til at ejendommen blev benyttet til boliger frem
for at have et tomt butikslokale stående. 

5 Julekalender i Græsted?
Afholdelse af julekalender i Græsted de sidste år har været et hyggeligt tiltag. 
Hvis der er interesse for at afholde julekalenderen fremadrettet også er det nødvendigt at 



engagere nogle lokale kræfter, da Kommunen ikke kan stå for koordineringen 
fremadrettet. 

Er der interesse for at lave julekalenderen fremadrettet? 

Hvis der er interesse for at lave en julekalender - hvordan kan der findes nogle til at stå 
for at koordinere det? 

Ref. Kommunen vil gerne være behjælpelig med at vise hvordan opgaven er håndteret hidtil. 

Græsted Borgerforening vil tage drøfte hvorvidt de har mulighed for at løfte opgaven. 
Græsted Borgerforening give tilbagemelding til Karina. 

6 Status for byudvikling i Græsted, blandt andet Nybyggerne, Langedam, Breddam 
og Dønnevældevej 
Projektet Nybyggerne er et projekt med det mål aktivt at tiltrække mennesker, der ønsker 
at bosætte sig i et bofællesskab i Gribskov Kommune. Der er 21. juni 2016 er truffet 
politisk beslutning om at prioritere andre opgaver og sætte projektet Nybyggerne i bero.

For byudviklingsarealerne Langedam, Breddam og ved Dønnevældevej er der ikke 
aktuelle planer om udvikling. Ved Langedam og Breddam er der i dag 
højspændingsledninger over dele af arealerne, men kommunen er orienteret om at 
Radius (tidligere DONG) har planer om at nedtage master og ledninger i 2018. 

Arealet ved Dønnevældevej er privatejet. 

Ref. Drøftet. 

Bemærkning om at der var få etplanshuse i Græsted og at det kunne være en ide i 
projekterne fremadrettet at overveje at få flere huse i ét niveau. 

I Tv-Nordsjælland har der været et klip med en mand, der gener ville lave bofællesskab i 
Græsted. Indslaget kan ses fra Tv-Nordsjællands facebookside: 
https://www.facebook.com/tvnordsjaelland/

7 Grejbank ved Fredbogård
I forbindelse med stiftelsen af Fredbogård Fonden blev det af bestyrelsen i 2014 besluttet 
at etablere en grejbank på Fredbogård, som en del af fondens daglige drift og udvikling, 
Det er i dag uklart, hvilke aktiver der reelt er i grejbanken. Usikkerheden skyldes 
manglende opgørelser og placering af ejerskab på en række konkrete, opgjorte effekter 
samt fysisk identifikation af disse. I perioden efter den ekstraordinære generalforsamling i 
Græsted Veterantræfforeningen den 29. juni 2016, der var et medlemsopgør med den 
daværende bestyrelses ønske og beslutning om at flytte Græsted Veterantræf til 
Grønnæssegård i Halsnæs Kommune. Generalforsamlingen traf beslutning om at 
Græsted Veterantræf skal forblive i Græsted. En af konsekvenserne af den 
ekstraordinære generalforsamling er, at der i dag er mangler et entydigt overblik over en 
række effekter, hvoraf flere hører til som en del af grejbanken under Fredbogård Fonden. 

Fredbogård Fonden vil nu arbejde for at sikre et bedre overblik over grejbankens fysiske 
aktiver, og sikre en plan for driften af denne.

Ref. Drøftet. 
8 Evt.

Næste møde i Græsted Byforum afholdes i Gribskov Hallen 06.12.2016.

 


