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Pkt Dagsorden og referat
1 Velkommen v. Bo Jul Nielsen

Ref. Der er tilføjet punkt om orientering om ekstra midler til Græsted, efter opfordring fra Yvonne Vedel, 
formand for Græsted Borgerforening. 

2 Kort opfølgning på borgermødet d. 10.02.2016
Mødet er del af det udviklingsprojekt der pt. kører i Græsted i samarbejde med Rambøll. 
Udviklingsprojektet slutter ved udgangen af foråret. 

Ref. Indtryk fra mødet: 

Der var for lidt tid til præsentation for grupperne og det ville have været godt med mere tid til debat 
og spørgsmål, for eksempel med en længere pause. 

Der var en god styring fra de eksterne konsulenter. 

Dialogen på disse møder er vigtig, men det kunne være svært at have tid til alle drøftelser, da det 
var et stramt program. 

De eksterne eksperter/fagpersoner gentog hvad de præsenterede sidst de deltog. Ærgerligt at de 



ikke forholdte sig mere konkret til gruppernes oplæg. Eksperterne referer til projekter i stor skala, 
der kan være svære at relatere til Græsted kontekst. 

Grupperne var gode til at præsentere med korte og præcise oplæg. 

Mødet kan betegnes som værende et statusmøde for projektet. Det burde måske have været mere
tydeligt at grupperne stadig er åbne for nye medlemmer. 

Næste møde på kroen forventes at blive afholdt i første halvdel af april, dato er endnu ikke fastlagt.
Mødet vil både handle om samarbejdsform i Græsted og præciserede planer for delprojekterne. 

3 Orientering om ekstra midler til Græsted
Ref. Der er nogle i Græsted, der har givet udtryk for at der er taget midler fra Græstedprojektet. 

Byrådet afsætter hvert år midler i forbindelse med budgetforligene. I 2014 blev der i forbindelse 
med budgetforhandlingerne afsat 5 mio ekstra til Græsted i perioden 2016-2018. I 2015 var det 
nødvendigt at finde besparelser og beløbet til Græsted blev sat ned fra 5 mio til 3 mio. i 2016. 

Beløbet har hele tiden været angivet at være til Græsted Områdefornyelse og Eventplads. 

Det har ikke været tydeligt for alle i Græsted at beløbet var til både områdefornyelsesprojektet og 
eventpladsen. 

4 Status for projekter og tiltag i Græsted - herunder igangværende udviklingsprojekt
Ref. Stigruppen: Gruppen er langt med sine planer, men ønsker at kommer videre med 

detailprojektering og dialog med private grundejere. 

Folkeparken: et langhus er i gang med at blive opført. Der er ønsker i byen om at forbedre 
stiforbindelsen gennem parken med lys og styrket belægning. 

Torvet: Det ville være godt, hvis der var flere muligheder for ophold og at sidde ned. Der er nedsat 
en ad hoc gruppe, der arbejder med arrangementer på torvet. Drøftelse af en grejbank i 
kommunen. Karina følger op på sagen. Der har tidligere været udfordringer med opbevaring af 
udstyr. Erhvervs- og handelsforeningen råder over gamle tromleskur. Måske er der mulighed for 
opbevaring her? 

Badmintonklubben: to unge har afholdt 'Døgnminton', hvor der blev spillet badminton i et døgn. Der
var god tilslutning til arrangementet. 

Status for LAN eventen blev drøftet. Græsted Borgerforening har tidligere været i dialog med 
gruppen og vil følge op på kontakten. Drøftelse af at der må være samarbejde om at løse de 
'stopklodser' man støder på for at få nye ting op og stå i byen. 

5 Beslutningsprocesser og organisering i Græsted
Oplæg ved gruppen, der arbejder med samarbejde og kommunikation.
Hvordan kan Græsted by være med til at træffe beslutninger om hvad der skal ske af tiltag i byen 
fremadrettet? Hvordan kan det organiseres og hvad er det vigtigt at få kommunikeret? 

Ref. Yvonne Vedel gennemgik et oplæg fra gruppen og Græsted Byforum drøftede spørgsmål. 

Enighed om at Græsted Byforum i en revideret form kan være en løsning. Der må udarbejdes et 
konkretiseret kommisorium, der viser strukturen og må være styrende for arbejdet. 

Kommentarer: 
Oplæg til kommisorium udarbejdes af Græsted Borgerforening og kommunens forvaltning. 
En samlet vision for byen skal være styrende. 
Idrætslivet kan involveres mere. 
Det handler overordnet om hvordan den demokratiske proces skal ske. 
Høringer af forslag: invitere til drøftelse i lokale i byen, så planerne er synlige i byen i en periode. 
Græsted Byforum kan lave indstillinger til Byrådet eller til fagudvalgene, eventuelt med angivelse af
mulige uenigheder eller forskellige mulige løsninger. 
Græsted Byforum kan invitere til høringer af planer. 
Flest mulige borgere må involveres. 

6 Evt. 



Ref. Hvorfor kom der så mange til kromødet?
Umiddelbare bud: 
Folk fornemmer at der sker noget i Græsted og er nysgerrige for at høre mere. 
Kommunen havde sendt digital post direkte til alle ejere,  beboere og virksomheder i den centrale 
del af byen. 

 


